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- Heropening

De VOORZITTER: Ik heropen uw vergadering. Ik 

meld dat ik bericht van verhindering heb ontvan-

gen van de dames Nap, Swets en Fokker, en de 

heren van Odijk, Konings, van der Poel, Pollmann, 

Reerink, Schreurs, Vis en L. de Vries (SP). 

Mevrouw van Dongen en de heer Levering zullen 

later komen. De heer Lokker is nog onderweg, 

zodat ik u voorstel te beginnen bij agendapunt 18.

PS2004ZCW12

Vormgeving Utrechts Bibliotheeknetwerk 2005-

2008

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De modernisering van het Utrechts bibliotheek-

werk ligt voor. Het voorstel is uitvoerig in de 

commissievergadering van 15 november jl. behan-

deld. Om zover te komen heeft de stuurgroep 

MUB (Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk) 

een eindadvies opgesteld dat is voorafgegaan door 

het verzetten van geweldig veel werk. Er is door de 

stuurgroep enorm veel gepraat en onderhandeld 

met gemeenten en bibliotheekbesturen. Het is 

goed om juist vanaf deze plaats onze waardering 

naar deze stuurgroep hiervoor uit te spreken.

Het is duidelijk dat iedereen het erover eens is dat 

een modernisering van het bibliotheekwerk er 

moet komen. Er gaat uitvoering worden gegeven 

aan de motie die door PS is vastgesteld op 8 maart 

2002. Tevens wordt invulling gegeven aan het 

coalitieakkoord. Op het terrein van bibliotheken 

wordt een samenhangend netwerk van moderne 

bibliotheekvoorzieningen gerealiseerd, zoals in het 

coalitieakkoord staat vermeld, en aan de Agenda 

2010, voor wat betreft de realisatie van het nieuwe 

ICT-systeem voor het Utrechtse bibliotheeknet-

werk. 

Er zijn tijdens de commissiebehandeling wel 

enkele knelpunten door ons naar voren gebracht:

- Het gaat om de structurele inzet van 

€ 1.000.000 uit het coalitieakkoord, ingezet 

voor 2005 tot en met 2008, maar waarvoor na 

2008 geen structurele dekking is. 

- Dan de instapeis die gehaald moet worden over 

twee of over vier jaar.

- Het volgende punt is de verhouding tussen 

aangesloten en zelfstandige bibliotheken; groot 

versus klein.

- De bibliotheekbus.

Het bedrag van € 1.000.000 uit het coalitieakkoord.

De provincie gaat structureel € 2.400.000 inzetten om 

de serviceorganisatie te laten draaien. Van dit bedrag 

is € 1.000.000 afkomstig uit het coalitieakkoord. Dit 

bedrag is echter beschikbaar voor vier jaar en wordt 

ingezet van 2005 tot en met 2008. Ik heb heel veel 

wethouders en bibliotheekbestuurders gesproken, en 

wie je ook spreekt, allen zijn zij zeer bezorgd over 

het niet-structureel-zijn van dit bedrag. Stuk voor 

stuk hebben zij er mij met klem op attent gemaakt 

dat hier een risico ligt voor het al dan niet slagen van 

de modernisering. Het CDA vindt het belangrijk nu 

al een positief signaal af te geven naar de gemeenten 

en de basisbibliotheken en wat het CDA betreft zou 

het vragen naar middelen niet in 2008 plaats moeten 

vinden, zoals aangegeven wordt in het voorstel, maar 

nu al. Het CDA is er voorstander de extra € 1.000.000 

onder voorbehoud op te nemen in de begroting van 

2009 tot en met 2011. Onder voorbehoud, omdat de 

twee evaluaties in 2006 en 2008 een goed resultaat 

moeten geven. Dit betekent dat niet alleen de service-

organisatie en het SUB op een verantwoorde manier 

moeten werken, maar dat ook gemeenten en basisbi-

bliotheken hun inspanningen zullen hebben moeten 

leveren. Om deze uitspraak kracht bij te zetten, 

dienen wij een motie in met betrekking tot het 

beschikbaar stellen van het bedrag van € 1.000.000 

van 2009 tot en 2011. Deze motie is opgesteld door de 

fractie van het CDA en ondertekend door de fracties 

van de PvdA, VVD en GL:

Motie M1 (CDA, PvdA, VVD, GL)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 16 december 2004; ter behandeling 

de modernisering van de Vormgeving Utrechts 

Bibliotheeknetwerk 2005-2008;

 

overwegende:

- dat Provinciale Staten in een motie op 8 maart 

2002 hebben vastgelegd dat technologische 

vernieuwing van bibliotheken hand in hand 

moet gaan met modernisering;

- dat het belangrijk is dat alle inwoners van 

onze provincie gebruik kunnen maken van een 

publieke informatievoorziening;
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- dat de bibliotheken hierin een belangrijke rol 

kunnen spelen;

- dat het Statenvoorstel betreffende de “vorm-

geving Utrechts Bibliotheeknetwerk 2005-

2008” voorligt, waaraan het eindadvies 

van de stuurgroep “Modernisering Utrechts 

Bibliotheekwerk” ten grondslag ligt;

stellen vast:

- dat de provincie voor de structurele uitgaven 

van de modernisering van het bibliotheekwerk 

de komende vier jaar € 2.470.000 beschikbaar 

stelt, waarvan € 1.470.000 structureel gedekt 

is. Uit het coalitieakkoord wordt voor de jaren 

2005 tot en met 2008 € 1.000.000 beschikbaar 

gesteld;

- dat er na 2008 geen structurele dekking is voor 

dat deel uit het coalitieakkoord;

- dat de provincie Utrecht – ondanks de 

inzet van de middelen van het coalitieak-

koord – ruim (26%) onder het landelijk 

gemiddelde blijft wat betreft de uitgaven per 

inwoner aan bibliotheekwezen;

- dat veel gemeenten en bibliotheekbesturen zich 

zorgen maken over de levensvatbaarheid van 

de modernisering van het bibliotheekwerk in 

onze provincie indien de totale middelen na 

2008 niet structureel gedekt zijn;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

om per 2009 € 1.000.000 per jaar extra op te 

nemen voor de jaren 2009-2011 voor het bibli-

otheekwerk. Dit bedrag mag pas beschikbaar 

worden gesteld als de resultaten van de evaluaties 

in 2006 en 2008 inclusief de financiële betrokken-

heid van de gemeenten positief zijn,

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het volgende punt: de instapeis. 

Er worden hier twee punten gemaakt in het voor-

stel:

a. er wordt geen rekening meer gehouden met 

historisch onderscheid tussen aangesloten en 

zelfstandige bibliotheken;

b. harde consequenties voor basisbibliotheken: 

gecertificeerd en behorend tot gemeenten met 

bibliotheekbudget boven het landelijk instap-

niveau komen in aanmerking voor provinciale 

middelen.

De € 11 of € 12 instapeis die als norm wordt gesteld 

om mee te mogen doen aan regionalisering en 

modernisering, wordt door het CDA als knellend 

ervaren. Wanneer deze instapeis onverkort wordt 

gehanteerd en letterlijk wordt uitgevoerd, zullen er 

zeker witte vlekken gaan vallen in de provincie en 

daarmee is de Utrechtse burger niet gediend. De 

fractie van het CDA is dan ook blij dat de gedepu-

teerde heeft toegezegd in de commissievergadering 

van 15 november jl., en ik citeer uit de tekst van het 

conceptverslag van deze vergadering: “….. hij in de 

komende tijd met de twaalf gemeenten in overleg 

zal gaan om na te gaan hoe zij inhoudelijk tegen het 

proces van bibliotheekvernieuwing aankijken, wat 

hun financiële situatie is en hoeveel tijd er nodig is 

om naar het instapniveau toe te groeien. Op basis 

van maatwerk kunnen er wat de gedeputeerde 

betreft provinciale middelen beschikbaar worden 

gehouden voor deze gemeenten.” Nu hoop ik dat 

de gedeputeerde gaat praten met alle gemeenten die 

nu al niet aan de instapeis kunnen voldoen. In het 

onderhavige Statenvoorstel wordt namelijk gesteld 

dat de helft van de Utrechtse gemeenten momenteel 

niet voldoen aan de landelijke instapniveaus. 

Wellicht kan de gedeputeerde ook kijken naar 

de mogelijkheid om niet te basisbibliotheek als 

uitgangspunt te nemen die moet voldoen aan de 

instapeis, maar de regiobibliotheek. Hiermee maak 

je de regiobibliotheek zelf verantwoordelijk voor al 

haar eigen deelnemende gemeenten. 

Verhouding groot versus klein. 

Verschillende geluiden uit gemeenten en het biblio-

theekwezen geven aan dat de verhoudingen tussen 

groot en klein op sommige vlakken minder goed 

zijn. Op de Heuvelrug is dit te merken. Echter ook 

toekomstige stemverhoudingen binnen het SUB, 

waarbij gesproken wordt over een gedempte stem-

verhouding, roept vragen op. Juist op deze onder-

delen willen wij graag dat de gedeputeerde een 

vinger aan de pols houdt en op deze onderdelen de 

zaak in goede banen leidt, waarbij ook de kleinere 
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basisbibliotheken en gemeenten zich recht gedaan 

voelen.

De bibliotheekbus. 

Deze dienst valt straks onder de serviceorganisatie 

en moet toch nog voor 40% door gemeenten of 

basisbibliotheken worden betaald. Omdat er nu al 

een tendens bestaat deze bibliobus op korte termijn 

weg te bezuinigen – ook al omdat het niet wordt 

meegerekend bij het instapniveau – is het CDA van 

mening dat specifiek naar financiering standplaat-

sen en eventuele bezuinigingen van de bibliobus 

gekeken moet worden. 

De informatie die ik twee uur geleden heb gehoord, 

is dat er per 1 januari a.s. zes of zeven bibliobussen 

niet meer gefinancierd zullen worden en dus niet 

meer zullen stoppen in die gemeenten. Dat vinden 

wij helemaal geen goede trend, gezien de leefbaar-

heid in die kleine kernen. Juist in verband met de 

leefbaarheid in kleine kernen is het van belang dat 

de bibliobus blijft rijden naar die plaatsen waar 

deze nu ook al komt. 

Indien blijkt dat er de komende jaren nog meer 

wordt wegbezuinigd, wil het CDA daarover worden 

geïnformeerd in de commissie. In het kader van 

hetgeen ik een paar uur geleden heb gehoord, wil ik 

graag aan de gedeputeerde vragen of hij daarop in 

de komende commissievergadering op 20 december 

terug wil komen en ons nader wil informeren. Wij 

vinden dit nogal zorgelijk. 

Dit was de inbreng van onze fractie in de eerste 

termijn. Wij wachten de reacties en beantwoording 

van GS af. 

De heer NAJIB (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De 

modernisering van de bibliotheek is een belangrijk 

speerpunt in het coalitieakkoord. De stuurgroep 

heeft richting gegeven aan deze modernisering 

en heeft een goed werkbaar model uitgewerkt. De 

fractie van de PvdA vindt dat een compliment op 

zijn plaats is voor het vele werk dat deze stuurgroep 

heeft verricht, dit in goede samenwerking met de 

betrokken bibliotheken en de provincieadviseur. Er 

wordt een infrastructuur voorgesteld waardoor de 

bibliotheekorganisatie in de provincie sterker wordt 

en klaar is voor de uitdaging die in de toekomst op 

de bibliotheken afkomt. 

Het bibliotheekwerk is allang niet meer beperkt tot 

het enkel en alleen uitlenen van boeken. Nieuwe 

media en een breed informatieaanbod bepalen op 

dit moment en in de toekomst voor een groot deel 

het werk van de bibliotheken. 

“De bibliotheek is goud” wordt als uitgangspunt 

genomen. Dat is volkomen terecht wat onze fractie 

betreft. De bibliotheken vervullen een belang-

rijke rol in de ontwikkeling en in standhouding 

van kennis binnen onze samenleving. Zij bieden 

een voor ieder toegankelijk breed spectrum van 

kennis, ideeën en meningen en zijn laagdrempelige 

voorzieningen. Een overheid - Rijk, provincie of 

gemeente – dient hierin te investeren. Die overheid 

doet dat gelukkig en heeft het als wettelijke over-

heidstaak bestempeld.

In het plan van de stuurgroep wordt in fasen toege-

werkt naar een gewenste eindsituatie. De biblio-

theek in de provincie Utrecht wacht nog een zware 

taak om waar te maken wat is voorgesteld en wat 

is voorgenomen. Om maar een paar punten van 

verdere acties te noemen:

- de verdere vormgeving van de samenvoeging 

van de lokale bibliotheken tot de zeven regionale 

bibliotheken;

- de vormgeving van de serviceorganisatie;

- gezamenlijke inkoop;

- ICT-impuls om de toegankelijkheid van de 

bibliotheek te vergroten.

Er zal dus nog aardig wat werk moeten worden 

verricht door de bibliotheken. De provincie kan 

volgens de fractie van de PvdA dit proces langs de 

zijlijn volgen, maar moet zijn regierol actief blijven 

houden om het te doen slagen. Kan de gedepu-

teerde aangeven welke rol de provincie gaat spelen 

in het verdere proces? Het nemen van een initiatief 

tot een eerste evaluatie in 2006 vinden wij te mager. 

Er is te veel tijd, energie en financiële middelen in 

dit proces gestoken om nu de handen ervan af te 

trekken en af te wachten. 

Dan de positie van de gemeenten hierin. Het 

baart onze fractie zorgen hoe sommige gemeenten 

omgaan met de financiering van de bibliotheken. 

De financiering van de gemeenten staat onder druk 

en bibliotheken worden meegenomen in de bezui-

nigingsronden, terwijl de basis voor een aantal 

gemeenten nog niet eens het zogenaamde instap-

niveau heeft bereikt. 

GS stellen voor niet het door het Rijk gestelde jaar 

als ijkpunt te gebruiken, maar dit op te rekken 
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naar 2009. Dit zou worden bepleit bij het Rijk. Is al 

duidelijk wat hierop de reactie is?

Om een beter instapniveau van de provincie te 

bereiken, heeft de fractie van het CDA zo-even 

met de steun van de fractie van de PvdA, de 

VVD en GL een motie ingediend. Het bedrag 

van € 1.000.000 dat voor vier jaar in het coalitie-

akkoord is vastgesteld, zal naar onze mening struc-

tureel moeten zijn. Wij zijn hier voorstander van en 

wijzen daarbij op het belang van de bibliotheken. 

Wij willen op zo’n manier in financiële zin uiting 

geven aan de overheidstaak hierin, komen dichter-

bij het landelijk gemiddelde van een provinciale 

bijdrage voor de bibliotheken en last but not least 

geven wij ook hiermee een duidelijk signaal af naar 

andere financierders van bibliotheken.

De koppeling aan positieve resultaten, die in de 

evaluatie moeten worden vastgesteld, vinden wij 

niet meer dan logisch. Een raamwerk is neergezet 

in het eindadvies van de stuurgroep MUB. Dit zal 

nu door alle betrokkenen moeten worden ingevuld. 

De heer VAN BENTHEM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Het eindrapport over de vernieuwing 

van de bibliotheek in Utrecht ziet er veelbelovend 

uit. Het draagvlak om tot regionale basisbiblio-

theken te komen is groot. De stuurgroep past een 

woord van dank voor de inzet. De stuurgroep is 

erin geslaagd in een veld met uiteenlopende belan-

gen en met een soms belast provinciaal verleden 

toch voldoende vertrouwen te hebben gegenereerd. 

Dat vertrouwen biedt kansen voor de echte vernieu-

wing die nog moet komen. Immers, wij hebben het 

nu vooral over een structuurverandering en laat 

deze structuurverandering het begin zijn van de 

inhoudelijke vernieuwing. De Unesco verwoordt als 

voorwaarde voor vrijheid, welvaart en ontplooiing, 

een goed geïnformeerde burger. De bibliotheken 

hebben een centrale plaats in de kennissamen-

leving; een cultuurwarenhuis waar de burger geïn-

formeerd wordt. Dat vereist dat de basisbibliothe-

ken steeds nieuwe dwarsverbanden weten te leggen 

met ander sectoren om kennismakelaar te zijn.

De bibliotheken zijn voor de VVD een van de 

belangrijkste peilers van het beleidsveld Cultuur. 

Niet alleen vanwege de culturele functie van de 

bibliotheek, zoals leesbevordering en podium voor 

culturele activiteiten, maar ook vanwege de educa-

tiefunctie – een leven lang leren –, ontmoetings-

plaats en de maatschappelijke functie, zoals inte-

gratie en inburgering. Ook in het vitaal houden van 

het platteland vervult de bibliotheek een belang-

rijke rol. Het signaal dat de fractie van het CDA 

zojuist heeft afgegeven ten aanzien van de bibliobus 

is verontrustend en wij zijn dan ook benieuwd naar 

de toelichting van het college. 

De fractie van de VVD steunt de voorgestelde 

vernieuwing van harte. Vandaar dat wij mede-

indiener van de motie zijn, om ook in de volgende 

Statenperiode de benodigde financiële middelen 

beschikbaar te houden. Zo zet de provincie haar 

krachtige steun aan de vernieuwing van het biblio-

theekwerk om in daden.

Onze fractie heeft ook een drietal zorgen. De eerste 

zorg ligt op het pad van de PBCU (Provinciale 

Bibliotheek Centrale Utrecht), de toekomstige 

serviceorganisatie. Wat in het eindadvies in onze 

ogen onvoldoende wordt uitgewerkt, is de posi-

tie van die serviceorganisatie. Wat wordt dat nu 

precies? Een mengeling van een marktorganisatie, 

die commercieel moet denken en handelen. Een 

deel ICT en transport in stelseltaken, waarvoor 

gedwongen winkelnering gaat gelden, sowieso voor 

vier jaar, maar eigenlijk, zo is de bedoeling, voor 

altijd. En dan een tussenvorm van de collectieve 

taken, waarvan er minimaal één verplicht is. Dat 

zijn drie verschillende sporen met verschillende 

uitkomsten. Dat moet je goed doordacht invul-

len. Waarom al op voorhand kiezen voor een 

serviceorganisatie die zich ook op de commer-

ciële markt moet gaan begeven? Moeten wij dat 

willen? Waarom niet dat commerciële deel nu 

afsplitsen en in de markt zetten? Dat levert allicht 

geld op. Zo heeft de provincie Flevoland er juist 

voor gekozen dit soort zaken in te kopen en ze 

niet zelf op te zetten. De grote vraag is ook of 

de serviceorganisatie straks wel levensvatbaar is. 

Daarvoor wordt gewaarschuwd in het eindrapport. 

Er wordt minimaal € 4.000.000 uitgetrokken om 

een serviceorganisatie te vormen. Dat is veel geld, 

maar krijgen wij ook waar voor ons geld? Utrecht 

wordt omringd door drie grote spelers: Pro Biblio 

van de beide Hollanden en wij hebben Gelderland 

en Noord-Brabant met elk een verzorgingsgebied 

van een paar miljoen inwoners. Dat halen wij 

nooit. Gaat de Utrechtse serviceorganisatie op 

schaalgrootte het op voorhand in zo’n oligopolische 
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markt niet afleggen? Moet je dan niet kiezen voor 

een zuiver publieke invulling van de serviceorga-

nisatie en de rest van meet af aan elders inkopen? 

Trouwens, van wie is die serviceorganisatie straks? 

Als die serviceorganisatie een commerciële onder-

neming wordt, verwacht je een NV of een BV met 

de provincie als aandeelhouder. En als aandeelhou-

der van een nutsbedrijf kun je daar nog veel lol aan 

beleven, zo hebben wij gemerkt. Is dat een optie of 

investeren wij nu € 4.000.000 en zien wij het verder 

wel?

De rolverdeling. Wie zou er het beste de verant-

woordelijkheid voor de omvorming van de 

PBCU kunnen nemen? In het eindrapport wordt 

voorgesteld een raad van toezicht in het leven te 

roepen. Dan heb je dus twee kapiteins op het bibli-

otheekwerk. De SUB (Samenwerkende Utrechtse 

Bibliotheken) die de lijnen in het veld uitzet, en de 

raad van toezicht die de lijnen voor de serviceorga-

nisatie uitzet. In onze ogen dient dat heroverwogen 

te worden. Wij denken dat de serviceorganisatie zo 

snel mogelijk ondergebracht moet worden bij de 

SUB. De SUB moet er straks immers verder mee? 

Dat de SUB de komende jaren als een soort klan-

tenpanel mag dienen, lijkt ons nog wel het minste. 

Immers, een beetje bedrijf luistert naar de klant. 

Waar wij naartoe moeten, is een serviceorganisatie 

die door de bibliotheken als van en voor henzelf 

wordt gezien. Getuige de inbreng van de SUB in de 

commissie, zullen de bibliotheken dat met verve 

doen en wellicht beter dan de provincie. Het zijn 

immers de bibliotheken die de serviceorganisatie 

straks aansturen en toetsen op prijs en kwaliteit. 

Om een lang verhaal eenvoudig te maken: overweeg 

of heroverweeg nog eens de raad van toezicht voor 

de serviceorganisatie, maar breng die gewoon onder 

bij de het bestuur van de SUB. En daar waar de 

tucht van de markt gaat gelden, maak dat te gelde: 

verkoop het en besteedt het aan.

Een andere zorg die wij hebben, zijn de onderlinge 

verhoudingen in de nieuwe basisbibliotheken en in 

de SUB. Ons bereiken signalen dat men een domi-

nantie van de groten vreest. Hoewel het primair 

een verantwoordelijkheid van de basisbibliotheken 

en de SUB zelf is, zouden wij dit punt niet willen 

verwaarlozen. Van belang is dat men onderling 

vertrouwen blijft houden. Wij vertrouwen erop dat 

de provincie een sterke regierol zal vervullen om 

de partijen bijeen te houden en het momentum te 

behouden. 

De derde zorg die wij hebben, zijn de financiën. 

Het is hoopgevend dat Rijk en provincie in een tijd 

van bezuinigingen willen investeren in vernieu-

wing. Wij hebben echter zorgen over gemeentelijke 

bezuiniging op het bibliotheekwerk. Nu al voldoet 

een deel van de gemeenten niet aan de instapeis. 

Daarnaast gaan enkele gemeenten bezuinigen op 

het bibliotheekwerk. Die signalen hebben wij al 

gekregen. Wij zijn natuurlijk blij met de toezegging 

van de gedeputeerde om bij de achterblijvers langs 

te gaan om ze op het instapniveau te krijgen. Het 

is echter natuurlijk van belang dat alle gemeenten 

hun commitment aan dit proces uitspreken en het 

huidige niveau van financiering zo veel mogelijk 

handhaven. 

Voor de VVD is wederkerigheid van belang. Als 

provincie investeren wij fors in deze vernieuwing 

en stellen wij als gebaar van vertrouwen de midde-

len langjarig ter beschikking. Dat commitment 

mogen wij dan ook verwachten van de gemeenten. 

Wij verwachten dus van de gedeputeerde op dit 

gebied veel zendingswerk. 

Afrondend. Een historische stap om te komen tot 

een structuur die een sterk vernieuwende, inhou-

delijke impuls moet gaan opleveren voor ons 

bibliotheekwerk, maar ook enkele kantekeningen. 

Kijk nog eens heel goed naar de omvorming van 

de PBCU tot een serviceorganisatie en de veranke-

ring van die serviceorganisatie. Houd het huidige 

vertrouwen overeind en waarborg het gemeentelijk 

commitment in deze toch moeilijke tijden.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Bibliotheken zijn van groot belang voor onze 

samenleving. Dat is van verschillende kanten 

opgemerkt. Ik wil een getal noemen: van de ruim 

110.000 kinderen die in onze provincie op de basis-

scholen zitten, maakt het overgrote deel gebruik 

van de bibliotheek.

De commissie Meijer heeft indertijd een doortim-

merd en warm pleidooi gehouden om nu de open-

bare bibliotheek in ere te herstellen. In de kennis-

samenleving waar wij naartoe groeien, kunnen wij 

niet zonder een moderne bibliotheek. De fractie 

van GL is positief over de wijze waarop dit in 

Utrecht is opgepakt, al heeft de wijze waarop dat is 
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gegaan ons wel verbaasd. Wij hebben de ontwik-

kelingen echter graag kritisch-constructief gevolgd, 

waarbij wij als invalshoek hebben genomen: 

toegankelijkheid en kwaliteit. 

In onze constructieve houding zijn wij bevestigd, 

omdat er zeer velen uit verschillende hoeken zeer 

hard hebben gewerkt om dit proces tot een succes 

te maken, althans om het goed op gang te brengen, 

en de bibliotheek weer die plek te geven in onze 

samenleving en in onze gemeenschappen die zij 

verdient. Er zijn daarbij ook tal van problemen 

opgepakt, niet in de laatste plaats de erfenis die de 

PBCU heeft achtergelaten. Het lijkt gelukt om de 

kanteling te maken die ons allen voor ogen stond. 

Wij willen dan ook net als anderen de complimen-

ten uitspreken aan de stuurgroep, onder leiding van 

de heer Swillens maar ook aan de heer Wiersma die 

aan de veranderingen bij de PBCU leiding hebben 

gegeven en ook aan de gedeputeerde en zijn mede-

werkers die het proces zo aan de provincie gekop-

peld hebben, en die dat naar ik hoop, ook zullen 

blijven doen.

Het eindresultaat mag er zijn. Er valt op een 

aantal zaken nog wel wat aan te merken. De heer 

Van Benthem heeft zo-even al een paar punten 

genoemd die ook onze fractie wel aanspreken. Wij 

willen dit echter in zijn totaal beoordelen en zeggen 

dat hier een goed verhaal ligt. 

In de commissie is er al aandacht gevraagd voor de 

financiering op langere termijn. Ook vandaag is het 

al een paar keer naar voren gebracht. Het bedrag 

van € 1.000.000 dat indertijd door PS op voor-

stel van de coalitie beschikbaar is gesteld voor de 

komende jaren, loopt af. Lastig daarbij is natuurlijk 

dat bibliotheken, net zoals andere sectoren overi-

gens, ondergefinancierd worden als dat het landelijk 

gemiddelde betreft. Dat geldt trouwens ook voor 

de bijdrage van een deel van de gemeenten. Zelfs 

met € 1.000.000, het bedrag dat nu loopt, zitten 

wij onder dat landelijk gemiddelde, zij het dat 

dit gecompenseerd wordt door het feit dat er een 

aantal extra investeringen wordt gedaan en dat ook 

een aantal synergie-effecten wordt bereikt, waar-

door het financieringsniveau aanvaardbaar lijkt te 

zijn, mits de gemeenten op de langere duur hun 

commitment daaraan geven. De discussie over het 

instapniveau is wat ons betreft niet iets wat te licht 

genomen kan worden en wat ons betreft mag het 

eerder een jaartje korter zijn dan een jaartje langer. 

Een uitspraak van PS op voorstel van de fractie 

van het CDA steunen wij dan ook graag, gericht 

op het continueren van deze financiering. Wij 

denken dat het alleszins verantwoord is als wij 

een enorme inzet van de mensen in het veld, 

maar ook van de gemeenten vragen. Hier wil ik 

toch nog een woord bij zeggen. Er is al opgemerkt 

dat een aantal voorzieningen, zoals de bibliobus, 

bedreigt wordt. Het kan wat ons betreft niet zo 

zijn – dat betreft dan het punt van de toeganke-

lijkheid – dat als er nu flink wordt geïnvesteerd in 

het bibliotheeknetwerk, het zou kunnen beteke-

nen dat het aantal voorzieningen dat er nu is zou 

verminderen. Met name wat betreft de bibliobus, 

die voor speciale groepen van bijzonder groot 

belang is. Wij horen daarop nog graag een reactie, 

omdat wij dat liever geregeld hebben voordat wij 

een negatieve evaluatie krijgen in 2006, omdat wij 

constateren dat voorzieningen teruglopen. Die 

vragen zijn gesteld en ik wil daarop nu verder niet 

ingaan.

Samenvattend. Wij stemmen graag in met het 

voorstel zoals het nu voorligt en wij stemmen ook 

graag in met de motie die door het CDA is inge-

diend en die wij hebben ondertekend. Wij zien dit 

niet als het eind van een proces, maar juist als het 

begin. Wij wensen iedereen bij het vele werk dat 

nog verzet moet worden, veel succes. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Twee jaar heeft de stuurgroep er over 

gedaan om dit resultaat te bereiken. Het was hard 

werken. Waarvoor dank.

Omdat het zaak was dat iedereen bij elkaar 

bleef, is er eindeloos gepolderd gedurende het 

hele proces en uiteindelijk is er volgens D66 een 

resultaat van breekbare compromissen uit voort-

gekomen. De bedoeling was immers een simpel 

systeem van basisbibliotheken met een eenvoudige 

ondersteuningsstructuur op te zetten. Vooral van 

de laatste komt volgens ons weinig terug met een 

SUB, een inkoopcommissie en een ondersteu-

ningsorgaan met gedwongen winkelnering. Het 

lijkt er soms een beetje op dat er geen duidelijke 

bestuurlijke koers is uitgezet, waardoor er een 

dergelijk advies is uitgerold. Ook de gemeentera-

den zijn er niet allemaal even gelukkig mee. Ja, 

zij zijn wel op de hoogte gehouden van het hele 

proces, maar pas helemaal aan het einde van het 
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traject kwam men bijvoorbeeld met extra criteria. 

Die criteria kwamen overigens voornamelijk van 

het Rijk. 

Een groot punt is en blijft het instapniveau. 

Gemeenten vrezen dat er daardoor de nodige witte 

vlekken zullen ontstaan. Dat wil zeggen, dat er 

filialen in kleine kernen gesloten moeten worden, 

omdat het niet meer betaalbaar is. 

Het is bekend dat veel gemeenten niet heel veel 

bijdragen aan hun bibliotheek, net zoals dat overi-

gens geldt voor de provincie. Dat praat ik niet 

goed, maar het is ook bekend dat zij steeds minder 

geld hebben en krijgen en dus keuzes moeten 

maken. Wij kunnen de gemeenten niet dwingen 

voor de bibliotheken te kiezen, ook al zouden wij 

dat willen. Bovendien kun je het instapniveau op 

verschillende manier berekenen en dat kan voor 

sommige gemeenten negatief uitvallen. Zij geven 

bijvoorbeeld een lage structurele subsidie en een 

hoge incidentele bijdrage. Gemeenten hoor je ook 

wel eens zeggen dat een fusie voor hen voordelen 

moet hebben, anders beginnen zij er niet eens aan. 

Gelukkig heeft de gedeputeerde aangekondigd dat 

hij een missie heeft en naar de twaalf gemeenten 

zal gaan die het instapniveau nog niet gehaald 

hebben. Wij wensen hem veel sterkte en wijsheid 

toe, want het zal geen gemakkelijke opgave zijn 

om die gemeenten over de streep te krijgen. Wij 

horen graag wat zijn bevinden zijn. Wat wij ook 

graag horen, is of er bijtijds een oplossing is voor de 

gemeenten die na vier jaar helaas het instapniveau 

niet bereikt zullen hebben.

Over het volgende maken wij ons ook zorgen. 

Geluiden vanuit de Heuvelrug hoorden wij al; die 

waren uit de onderhandelingen gestapt. Woerden 

heeft gezegd, althans voorlopig, niet te willen fuse-

ren. Daar gaan wij in principe natuurlijk niet over, 

maar het is wel zorgelijk als zij straks niet eens een 

basisbibliotheek krijgen, want dan stort het hele 

mooie systeem in.

Onze fractie heeft, en dat wil ik eerlijk zeggen, nog 

even overwogen of zij nu wel op de goede weg zit en 

of zij inderdaad voor dit voorstel zou moeten stem-

men. Ik heb al gezegd dat er twee jaar heel hard 

aan is gewerkt en gepolderd. Ondanks dat kan het 

natuurlijk zijn dat je de verkeerde weg ingeslagen 

bent en daar vrezen wij eigenlijk een beetje voor. 

Maar goed, uiteindelijk hebben wij besloten het 

voorstel het voordeel van de twijfel te geven. Wij 

hopen dan ook vurig op een goede afloop. 

De bibliobus is al genoemd. Het is uiterst belangrijk 

dat die blijft rijden en de kleine kernen kan blijven 

aandoen. Graag hoor ik de reactie van de gedepu-

teerde hierop. 

Ik kom in de tweede termijn nog even terug op de 

motie. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Verwarring. Verwarring 

over een motie in het kader van modernisering 

Utrechts bibliotheekwerk, die aanvangt met de 

tekst: “Provinciale Staten, in vergadering bijeen 

ter behandeling van het streekplan 2005-2015”. Als 

bedoeld is modernisering Utrechts bibliotheekwerk 

als een vorm van streekplan, dan begrijp ik de 

tekst. 

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Weet u dat ik nu pas zie wat er boven die motie 

staat?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Dat vermoedde ik al. Er is 

blijkbaar flink geplakt en geknipt. 

Een langdurig, intensief en complex gepolder ligt 

ten grondslag aan het stuk dat thans voor ons ligt. 

Het onderlinge vertrouwen bij de diverse partijen is 

er, maar is broos. D66 merkte het reeds op. Toch is 

de bibliotheek voor velen een belangrijke voorzie-

ning. Een voorziening ook, die wij als ChristenUnie 

een rol toedichten als een van de lokale ontmoe-

tingsplaatsen. Dat is een wat andere benadering dan 

sec het ontmoeten van mensen en informatie. Ook 

dat, maar meer dan mensen en boeken – digitale en 

andere media behoren ook tot het assortiment – is 

het wat ons betreft ook een ontmoetingsplaats, 

zeker in de toekomst, tussen mensen rondom infor-

matie en hopelijk ook gevoed door die informatie. 

Juist in deze tijden van onderlinge vervreemding 

tussen groepen in onze samenleving kan de biblio-

theek fungeren als neutrale ruimte. En zoals ik 

vanmiddag nog las in een blad van deze organisatie: 

de bibliotheek is vaak de enige culturele voorzie-

ning in een kern. Dat moeten wij niet veronachtza-

men. Deze gedachte komt in het onderhavige voor-

stel niet echt naar voren en dat hoeft ook niet, maar 

ongetwijfeld komen wij er later nog op terug. 
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Het voorstel gaat uit van een vernieuwing van de 

organisatie van de dienstverlening. Een breekbaar 

proces, waarin mensen met beperkte middelen 

gaan komen tot vernieuwing. Wij denken dat het 

thans bereikte resultaat het maximaal haalbare is 

voor dit moment. Wij stemmen dan ook in met 

het voorliggende voorstel, waarbij waarderende 

woorden voor alle betrokkenen zondermeer op zijn 

plaats zijn.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij steunen elke maatregelen die kan leiden tot 

versterking van de bibliotheek in onze provincie. 

Het nu ter beoordeling liggende stuk met betrek-

king tot de vormgeving van het Utrechtse biblio-

theeknetwerk 2005-2008 geeft ons echter nog geen 

warm gevoel. Het is onzes inziens nog steeds een 

abstract stuk, met veel managementprietpraat. Wat 

wij moeten verstaan onder “cultureel ondernemer-

schap” is ons niet helemaal duidelijk; boeken zijn 

geen aardappelen. Het bibliotheeknetwerk moet in 

de eerste plaats benaderd worden vanuit de cultu-

rele behoefte die in onze provincie bestaat en een 

organisatie dient daaraan invulling te geven, en het 

dient niet andersom te zijn. Echter, in grote lijnen 

kunnen wij de voorstellen ondersteunen, waarbij 

wij de volgende kantekeningen maken:

De eigen bijdrage voor de gebruiker dient steeds 

zo laag mogelijk te zijn en dient voor de jeugd tot 

achttien jaar bijvoorkeur zelfs gratis te zijn. 

Het bibliotheeknetwerk dient de kwaliteit van met 

name de kleinere vestigingen te waarborgen. Dit 

houdt in dat niet alleen de populaire stukken – de 

bestsellers – beschikbaar zijn, maar ook de klassie-

ken van Erasmus en Plato, om maar een zijstraat te 

noemen. 

Ten slotte. Met de samenwerking wordt de zelfstan-

digheid van de aangesloten bibliotheken niet opge-

heven. Er zal onzes inziens, voor alle helderheid, 

moeten worden vastgehouden aan het volgende: 

met name in de kleinere kernen moeten eventuele 

behoudende besturen geen misbruik maken van 

hun positie door hun onwelgevallige literatuur te 

weren uit de schappen, zoals Het geheim van Oss.

De motie. In de toelichting op het Statenvoorstel 

staat nadrukkelijk dat voor de periode 2009-2012 

er opnieuw financieringsafspraken met de regio-

nale bibliotheken en de serviceorganisatie moeten 

worden gemaakt. De CDA-motie waarin op 

voorhand € 1.000.000 per jaar beschikbaar wordt 

gesteld voor de periode 2009-2011 vinden wij 

daarom ‘voor de muziek uit lopen’. Wij steunen de 

motie daarom niet en zien de verkiezingen in 2007 

met vertrouwen tegemoet. (Hilariteit.)

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ook namens onze fractie begin ik met onze waar-

dering uit te spreken voor het zorgvuldige en 

grondige proces dat op dit punt is gevolgd. Wij 

zijn van oordeel dat een evenwichtig voorstel voor-

ligt, dat heel sterk toekomstgericht is en dat recht 

doet aan de veranderende positie van bibliotheken. 

Een van de vorige sprekers heeft al opgemerkt dat 

het eigenlijk een beetje merkwaardig is dat wij over 

bibliotheken blijven spreken, terwijl het inmiddels 

over een veel bredere functie gaat: kennisbemid-

delaars, informatiebemiddelaars, infotheken of hoe 

je het maar wilt noemen. 

In de commissie hebben wij vanuit onze fractie 

de principiële kantekening gemaakt dat op lokaal 

niveau SGP-fracties doorgaans een kantekening 

maken bij het aankoopbeleid. Dat weet ook de 

heer Witteman, zij het dat hij daar een andere 

draai aan gaf. Ik zou willen onderstrepen om 

daarin juist een normatief beleid te voeren, in die 

zin dat ook respect voor andersdenkenden een 

criterium is. Godslasterlijke lectuur zou ik gaarne 

uit deze algemene voorzieningen geweerd willen 

zien. Ik geloof niet dat je de samenleving ermee 

dient als je die lectuur opneemt. Daarnaast is er in 

praktisch opzicht al aandacht gevraagd voor de rol 

van de gemeenten als grootaandeelhouders in dit 

plan. Ik ben benieuwd naar de reactie van de gede-

puteerde daarop.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat verstaat de heer Bisschop onder 

godslasterlijke literatuur? In mijn eerste termijn 

heb ik gezegd dat ik hoop dat met name bij de 

kleinere bibliotheken besturen geen misbruik 

maken van hun positie en dat voor een brede 

bevolking alle soorten van literatuur beschikbaar 

zijn.

De heer BISSCHOP(SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Concreet: als er bijvoorbeeld discriminerende 

lectuur zou worden aangeschaft, zou dat de 
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instemming hebben van de heer Witteman. Begrijp 

ik dat goed? Ik probeer aan te geven dat er wat 

grenzen zijn, en die mogen per fractie en per 

politieke overtuiging verschillend zijn. Ik bedoel 

te bepleiten: laat bibliotheekbesturen in hun 

aanschafbeleid zich bewust zijn van waarden en 

normen ten dienste van de samenleving. Ik ben 

ervan overtuigd dat, als het gaat om godslastering 

in boeken, grove vloeken en dat soort zaken, de 

samenleving daarmee niet wordt gediend. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een groot 

goed, waar wij allemaal achter staan.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat hoort de heer Witteman mij ook niet ontken-

nen. Dat bestrijd ik ook niet. De vraag is of je vloe-

ken moet subsidiëren of honoreren via het biblio-

theekwezen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is natuurlijk zo dat een aantal schrijvers kracht-

termen gebruikt die je als vloeken zou kunnen 

beschouwen, terwijl het voor de betreffende schrij-

ver of schrijfster gewoon een manier van uiten is. 

Het is heel moeilijk om aan te geven waar de grens 

ligt. Daar maak ik mij zorgen over. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Daar zou dan binnen zo’n bestuur uitstekend over 

gediscussieerd kunnen worden. Wij zijn het er 

echter wel over eens dat er grenzen zijn en daar 

gaat het even om. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat er iets moet zijn, boven dat bestuur, dat 

de beslissing moet nemen welke literatuur al dan 

niet welgevallig zou moeten zijn. Een bestuur op 

zichzelf zou die beslissing niet mogen nemen. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat zo’n bestuur de verantwoordelijkheid 

heeft voor het aankoopbeleid. Laten wij daarover 

duidelijk zijn, want daarvoor is het bestuur er.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat betekent dat gewoon alle boeken die in 

Nederland beschikbaar zijn eventueel in de biblio-

theek ter beschikking zouden moeten staan.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Niet alle boeken die in Nederland beschikbaar 

zijn, zou ik per definitie beschikbaar willen stel-

len in een bibliotheek. Neem bijvoorbeeld, om het 

puur horizontaal te houden, boeken met het doel 

om discriminerende en racistische opvattingen te 

verbreiden, dan zou ik die pertinent niet in een 

openbare bibliotheek willen hebben. Ik kan mij 

niet voorstellen dat de SP daarvan wel een warm 

voorstander zou zijn. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij kennen in Nederland geen censuur, toch?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Het afwezig zijn van censuur betekent toch niet dat 

je hoe dan ook alle lectuur in de bibliotheek zou 

moeten opnemen? Pornografisch materiaal weer je 

toch ook? Natuurlijk, vrijheid van meningsuiting is 

een groot goed. In principe doen wij als overheid 

niet aan censuur. Wij ontkomen er overigens niet 

aan als overheid, laten wij dat ook zo zeggen, maar 

benoem het dan ook inderdaad en maak duidelijk 

waar de grenzen liggen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik begrijp het punt van de heer Bisschop. Ik wil 

echter wel mijn zorg uiten dat het bestuur van een 

kleine bibliotheek op een gegeven moment gaat 

bepalen wat de mensen in het verzorgingsgebied 

van die bibliotheek al dan niet zouden mogen 

lezen. Daarover maak ik mij ernstig zorgen, want 

dat bepaald een bestuur namelijk niet. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zou de formulering anders willen kiezen. Het 

bestuur bepaalt namelijk niet wat mensen lezen. 

Dat ben ik eens met de heer Witteman. Het bestuur 

heeft echter wel de verantwoordelijkheid te bepalen 

wat in zijn collectie komt. Zo is dat. 

Met dank voor deze toegestane interruptie, die 

naar ik hoop ons standpunt een klein beetje verhel-

dert. 

Het succes – en dat onderschrijf ik wel en die zorg 

is door meerdere collega’s uitgesproken – van de 

uitvoering van dit proces hangt mede af van de 

consensus die er tussen grote en kleinere biblio-

theken kan ontstaan. Ik kan mij voorstellen dat de 

gedeputeerde daar de komende tijd met bijzonder 
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veel belangstelling, weliswaar op afstand, kennis 

van neemt. 

Wij steunen dit voorstel, zij het met de door ons 

gemaakt kantekeningen.

Om een tweede termijn wat onze fractie betreft 

eventueel overbodig te maken, ga ik nog in op de 

motie. Laat ik het zo samenvatten: de gedachte 

is wel sympathiek, maar is prematuur. Ik zou de 

evaluatie 2006 willen afwachten alvorens hierover 

een uitspraak te doen. De intentie kunnen wij 

wel delen. Mocht het nodig zijn, dan neem je als 

provincie ook na 2008 je verantwoordelijkheid. Om 

ons nu echter al vast te leggen, is op dit moment 

volgens ons, bestuurlijk gezien, niet gewenst. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Er is inderdaad de afgelopen twee 

en een kwart jaar zeer intensief gewerkt aan de 

vernieuwing van het Utrechtse bibliotheekwerk. 

Alle woordvoerders hebben hun waardering uitge-

sproken voor het werk van de onafhankelijke stuur-

groep onder leiding van de burgemeester van Wijk 

bij Duurstede, de heer Swillens. Ik wil die waarde-

ring graag onderstrepen en de dank wil ik graag 

overbrengen aan de desbetreffende werkgroep, want 

het was geen geringe klus. Het was een ingewik-

keld traject met veel verschillende spelers en met 

veel verschillende – soms tegengestelde – belangen. 

Echter, dankzij het feit dat de stuurgroep breed 

was samengesteld – gemeenten, de grote en de 

kleine bibliotheken, de voormalige provinciale 

bibliotheekcentrale – heeft men met elkaar kunnen 

toewerken naar een model. Er is veel teruggekop-

peld in conferenties, in regiosessies, soms bilateraal 

waar dat nodig was met wethouders en biblio-

theekbesturen. Uiteindelijk ligt er dan een model 

op tafel, waarvan het college heeft gezegd dat het 

een uitstekend kaderstellend stuk is, waarmee het 

college, zij het in een overgangsperiode, uitstekend 

uit de voeten kan. Op die overgangsperiode kom ik 

nog terug. 

De provincie Utrecht staat niet alleen als het gaat 

om de bibliotheekvernieuwing. Men zal zich herin-

neren dat een jaar of drie, vier geleden het kabinet 

de commissie Meijer heeft ingesteld; een lande-

lijke commissie om de bibliotheekvernieuwing 

op de rails te zetten. Dat was heel hard nodig. De 

bibliotheek, als een belangrijke functie, dreigde 

hier en daar immers wat te verstoffen, terwijl de 

informatieontwikkeling en de informatiesamen-

leving van alle kanten als een speer vooruitsnelt. 

Het was nodig de bibliotheek daarbij te betrekken 

en een gelijke tred met die ontwikkeling te laten 

houden. En terecht, want de bibliotheek is voor 

elke gemeente, en zeker voor de kleine gemeenten, 

absoluut een basisvoorziening – soms zelfs de enige 

basisvoorziening – die er voor alle mensen is. Rijk 

of arm, begaafd, hoogbegaafd of minder begaafd: 

voor iedereen toegankelijk, voor iedereen een func-

tie. 

Als hier wordt gesproken over vrijheid van menings-

uiting, dan denk ik inderdaad dat de functie van de 

bibliotheek daar een heel wezenlijk in is. De biblio-

theek vervult in mijn ogen duidelijk een basale 

functie in onze rechtstaat, waar de vrijheid van 

meningsuiting in woord en geschrift gewaarborgd 

moet zijn met respect voor alle gezindten, voor alle 

maatschappelijke en alle geestelijke opvattingen. 

Het boek als informatiedrager is naar mijn opvat-

ting bij uitstek een middel om voor iedere burger 

toegankelijk te zijn en laagdrempelig bereikbaar te 

zijn. Dat is in wezen de kernfunctie van de biblio-

theek.

En dan komen wij bij de vernieuwing. Dankzij de 

nieuwe media wordt de bibliotheekfunctie ook in 

toenemende mate verbreed naar de nieuwe infor-

matiedragers. Dan zit je al gauw, zoals de heer Van 

Benthem noemde, te praten over de centrumfunctie 

van de bibliotheek in onze kennissamenleving.

Op de functie van de bibliotheek in de kleine 

kernen, vaak aanwezig in de vorm van een biblio-

bus, kom ik dadelijk nog terug. 

Het stuurgroepmodel als uitgangspunt voor de 

komende vier jaar als overgangsperiode. Waarom 

kiezen wij als college voor een overgangsperiode? 

Omdat er nog een aantal openeinden is in de struc-

tuur dat de stuurgroep adviseert in de ontwikke-

lingen die in het bibliotheekveld zelf nog gaande 

zijn. Er tekenen zich zo langzamerhand zeven of 

acht regionale bibliotheken af en dat is een krachtig 

samenwerkingsmodel en het is straks een orga-

nisatorische eenheid van de daarbinnen liggende 

gemeentelijke bibliotheken. De bedoeling is dat die 

zeven of acht bibliotheken met elkaar het samen-

werkingsnetwerk van de bibliotheek in Utrecht 

vormen, waarvan uiteindelijk de directeuren 
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gemeenschappelijk aan de knoppen zitten van die 

totale bibliotheekvernieuwing. 

De serviceorganisatie – lees: de omgebouwde 

provinciale bibliotheekcentrale – zal daarin als een 

spin in het web van en voor die bibliotheken en 

vraaggestuurd door die bibliotheken, een onder-

steunde rol vervullen, met name voor de tweede-

lijnsfunctie; voor de backofficetaken of om ze met 

een vakterm te noemen: de stelseltaken. Als de 

heer Van Benthem en anderen vragen nog eens te 

kijken naar de positie van die serviceorganisatie in 

relatie tot het SUB, dan hebben zij een punt; daar 

gaan wij inderdaad naar kijken. Het gekozen over-

gangsmodel, waarin de provincie met een begin-

nend stevige regie, die later afneemt naarmate het 

netwerk zelf de regie beter kan overnemen, voorziet 

erin samen met die bibliotheken en de serviceor-

ganisatie te kijken of er uiteindelijk wel een aparte 

rechtspersoon nodig is. Wij starten er wel mee, als 

opvolger van de PBCU, maar het is niet uitgeslo-

ten dat uiteindelijk het SUB daarin een meer dan 

formele aansturende rol krijgt. Laat dat echter nu 

de uitkomst zijn van de ontwikkelingen waar het 

veld zelf de komende jaren mee moet gaan stoeien 

en moet zien daaruit te komen. Nogmaals: met een 

stevige aansturing van de kant van de provincie 

binnen het stuurgroepmodel zoals dat is aangereikt, 

want de gekozen uitgangspunten in dat stuurgroep-

model spreken ons erg aan. Dan haal ik er één 

kern uit: alle informatiedragers die in de provincie 

beschikbaar zijn, komen ook werkelijk voor al onze 

burgers in de hele provincie beschikbaar, waar men 

ook woont. Dat is waar het uiteindelijk om gaat: de 

klant, de lezer, de gebruiker van de bibliotheek, is 

koning. 

De ontwikkeling gaat verder. De bibliotheekfunc-

tie verbreedt tot een breed informatieloket. Soms 

voor de gemeente, soms voor de lokale VVV, soms 

voor een instelling voor gezondheidszorg, soms als 

cultuurpunt. Kortom: een brede multifunctionele 

bibliotheek, die met name voor een vitaal platte-

land van wezenlijke betekenis is, omdat de biblio-

theek in veel kleine kernen of kleine gemeenten 

vrijwel de enige basisfunctie of culturele functie 

biedt en dan is het goed dat dat wat verbreed wordt. 

Het moet in wezen niet veel uitmaken of je komt 

van een kleine bibliotheek of van een middelgrote 

bibliotheek. De samenwerkende regiobibliotheken 

zitten straks aan het stuur en de klant van de lokale 

bibliotheken moet daarvan niet veel merken. De 

klant moet uiteindelijk beter bediend worden en 

de kwaliteit van de bibliotheek dient verhoogd te 

worden. Er verdwijnt echter met dit stelsel geen 

bibliotheek in wijken of dorpen. 

De bibliobus. In dit nieuwe stelsel, zoals het nu 

is voorgesteld, maakt de functie van bibliobus 

straks deel uit van de productfinanciering van 

het bibliotheekwerk. Het is een van de producten 

vanaf 1 januari. Het product bibliobus wordt vanaf 

1 januari voor maar liefst 60% indirect gesubsidi-

eerd door de provincie. Het is namelijk niet alleen 

een noodzakelijk en een gewenst, maar ook een 

duidelijk product dat wordt ondersteund door die 

serviceorganisatie. Wij hebben daarvan gezegd 

dat het voor 60% uit de provinciale middelen 

ondersteund kan worden. Dat betekent dat slechts 

40% van de kosten van zo’n bibliobus voor de 

gemeenten blijft. Dat vind ik persoonlijk niet teveel 

gevraagd. Ik vind dat die gemeenten – mevrouw 

Vonk noemde er een aantal – die op dit moment 

wat twijfels hebben over de bibliobus en die vraag-

tekens zetten bij de financiën, zich wel drie keer 

achter de oren moeten krabben voordat zij daarop 

gaan bezuinigen. Er wordt immers na 1 januari a.s. 

60% gesubsidieerd. Wij kunnen natuurlijk niet op 

de stoel van de gemeenten gaan zitten, want een 

gemeente is autonoom. Ik vraag mij echter af of je 

dan niet bezig bent met de verkeerde bezuiniging. 

Ik wil van mijn kant, binnen het vermogen dat ik 

heb om daarbij nog eens aandacht te vragen voor 

deze basisfunctie, dan ook niet nalaten om die 

aandacht te vragen. Het past bij de verbreding van 

de bibliotheek, het past bij een vitaal platteland, 

het past bij ons kleine-kernenbeleid. Ja, waarin past 

het niet? Het hoort gewoon een functie te zijn waar 

alle burgers, ook als je woont in een kleine kern, 

van moeten kunnen profiteren. Tenzij een lokale 

overheid een alternatief heeft dat op z’n minst de 

functie van de bibliobus invult. Dat kan soms door 

een dependance van een bibliotheek in een verzor-

gingshuis of waar dan ook in een kleine kern onder 

te brengen. Of zo’n alternatief is er, wil ik dan wel 

graag horen.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben blij met de woorden van de gedeputeerde. Ik 
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wil hem nog graag een vraag stellen. Begrijp ik uit 

zijn woorden dat hij niet alleen een enorme intentie 

en voornemen heeft, maar dat hij dat ook wellicht 

zal doen richting de gemeenten waarover wij het nu 

hebben voor de komende commissievergadering, 

zodat wij er dan wat meer over kunnen horen. Laat 

ik het preciezer zeggen: misschien kan hij voor die 

tijd contact opnemen met die gemeenten en vragen 

hoe het zit en dat men bedenkt wat men aan het 

doen is. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De heer Nugteren heeft wel erg veel 

haast. Ik hoorde mevrouw Vonk ook al vragen of ik 

iets zou kunnen vertellen in de commissievergade-

ring van 20 december a.s.. Ik ga hier bovenop zitten 

en kom er in januari of februari op terug. Dan zal 

het bij die gemeenten doorgedrongen zijn dat er 

60% subsidie op zit en dan zal ik eens kijken waar 

het werkelijk knelt en hoe men tot een oplossing 

denkt te komen. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Januari lijkt mij beter dan februari. Wij nemen nu 

namelijk een enorm besluit over de toekomst, ook 

omtrent de financiering, en er moet niet het beeld 

ontstaan dat wij wel de grote zaken regelen maar 

niet de kleine zaken.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij moeten wel oppassen. Het gaat 

om enkele bibliobussen waarop gemeenten mogelijk 

gaan bezuinigen, wellicht in de veronderstelling 

dat zij daaraan een grote eigen bijdrage moeten 

leveren. Wij stellen hier nu een nieuw stelsel vast, 

waarvan duidelijk is dat 60% van de bibliobus door 

de provincie wordt gesubsidieerd. Laten wij nu niet 

te snel op de stoel van de gemeenten gaan zitten, 

maar wijs die gemeenten op hun eigen verantwoor-

delijkheid om ook een stevige bijdrage hiervoor te 

leveren. Aan het onmogelijke is niemand gehouden: 

dan moeten wij een oplossing zoeken. Wees er 

echter niet te snel mee. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik veroordeel niemand, maar het gaat ons er alleen 

om te weten wanneer de gedeputeerde denkt 

inzicht te hebben in wat de gemeenten zullen doen 

in reactie op wat de gedeputeerde zal vertellen over 

het nieuwe stelsel.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik zal dat zo snel mogelijk doen als 

ik weet waar het speelt. Op dit moment weet ik 

van één kern waar het speelt, namelijk de gemeente 

Abcoude in de kern Baambrugge. Dat is tege-

lijkertijd ook de gemeente die nog lang niet op 

het instapniveau zit. Daar zit dus een financieel 

probleem. Het is de gemeente die bovenaan op 

mijn lijstje staat, maar daarmee heb ik nog niet het 

resultaat geboekt dat de Staten en ikzelf wenselijk 

vinden. Geef mij daarvoor even de ruimte. 

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

wilde in de vergadering van 20 december graag een 

kort overzicht krijgen van gemeenten die eventueel 

hun bibliobus niet meer betalen. En waarom? Als 

die bibliobus per 1 januari stopt, is de continuïteit 

van de lezers die naar zo’n bibliobus komen eruit. 

Als je enkele maanden daaroverheen laat gaan en 

je zegt dat de bibliobus zo’n vier maand niet gaat 

rijden, is die continuïteit weg. Dat is zo jammer. 

Dat was mijn doel: het behouden van de continuï-

teit van lezers en de continuïteit behouden van de 

service. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik begrijp het signaal van mevrouw 

Vonk en ik zeg toe dat ik mijn uiterste best doe om 

dit zo snel mogelijk op tafel te krijgen.

Het instapniveau en de financiën. 

Het Rijk, en ook de provincie op haar beurt, steken 

extra middelen in de bibliotheekvernieuwing. 

Bij het Rijk – eerlijk is eerlijk – is dit een van de 

weinige sectoren waar niet wordt bezuinigd, maar 

waar extra impulsen worden gegeven, zeker na 

2006. Dat is bedoeld voor bibliotheekvernieuwing 

vanuit het nut en de noodzaak, zoals ik zo-even 

geschilderd heb, en niet om gaten die lagere over-

heden laten vallen bij de reguliere bibliotheek-

taken te gaan dichten. Dat is de reden waarom 

het Rijk samen met VNG en IPO de zogenaamde 

instapnorm heeft ontwikkeld. Dat wil zeggen 

dat elke gemeente € 11 per inwoner beschikbaar 

moet hebben voor de bibliotheek. Die norm van 

€ 11 komt niet uit de lucht vallen, maar het is de 

norm waar inmiddels 80% van alle gemeenten in 

Nederland aan voldoet. Het is kennelijk de norm op 

basis waarvan een reguliere bibliotheek kan func-

tioneren met alle basisfuncties die daarvoor nodig 
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zijn. De gemeenten die daar nog niet aan voldoen, 

zullen zeker er nog niet aan kunnen voldoen om 

het vernieuwingstraject handen en voeten te geven. 

Daarom zegt het Rijk tegen de gemeenten dat zij 

binnen twee jaar aan het instapniveau moeten 

voldoen. Zij hebben daar dus twee jaar de tijd voor 

en dan kunnen zij van onze vernieuwingsimpuls 

profiteren. 

Utrecht is een provincie met nogal wat gemeenten 

die onder dat instapniveau zitten. Aanvankelijk 

was het de heft van de gemeenten. De begrotingen 

voor volgend jaar en de meerjarenramingen bij de 

gemeenten zijn nu rond. Zo hier en daar heb ik 

wethouders gesproken en dat aantal gemeenten is 

inmiddels teruggebracht tot zes gemeenten. Dat is 

een hoopvolle ontwikkeling, want het zag er zeer 

somber uit. Ik wil die gemeenten wel noemen, 

want ik weet dat de Staten zo hun politieke contac-

ten hebben via raadsleden. Dat zijn Abcoude, 

Breukelen, Driebergen en Wijk bij Duursteden en 

het geldt ook voor Vianen en Woerden. Vianen 

en Woerden echter denken vanaf 2007 het instap-

niveau bereikt te hebben.

Rekening houdend met de hier en daar moeilijke 

situatie van gemeenten, heb ik in de commissie 

gezegd dat ik bereid ben te bepleiten dat die peri-

ode van twee jaar opgerekt kan worden naar vier 

jaar. Dan hebben wij namelijk de overgangsperiode 

van vier jaar om met die gemeenten toe te groeien 

naar dat instapniveau. 

De motie. 

De motie en al diegenen die erover gesproken 

hebben, geven er duidelijk blijk van dat het ernst is 

met de bibliotheekvernieuwing en dat het in finan-

ciële zin niet gaat om een incidentele impuls, maar 

om een structurele investering in het netwerk. 

Terecht worden daaraan een paar voorwaarden 

verbonden. Als ik kijk naar het dictum, zeg ik 

dat GS graag bereid is – het past namelijk in het 

idee dat wij hebben over de bibliotheekvernieu-

wing – om deze motie uit te voeren. In de motie 

worden evaluaties als ijkpunt genomen. Terecht. 

En die evaluaties moeten inclusief de financiële 

betrokkenheid van gemeenten zijn. Die financiële 

betrokkenheid moet positief zijn. Dat moeten wij 

zo vertalen: aan het eind van de rit moeten de 

gemeenten voldoen aan het instapniveau. Zo niet, 

dan kunnen zij ook wat de Staten betreft, niet 

delen in die extra middelen. Op zich is dat een heel 

oirbaar drukmiddel voor een steeds geringer aantal 

gemeenten. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Kan de gedeputeerde spreken voor 

het college van Gedeputeerde Staten in 2009?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik ben niet met het voorstel geko-

men. Het is een politieke uitspraak van de Staten. 

Zo zien wij dat ook. Bij die uitspraak zal het college 

zich uiteraard neerleggen, sterker nog: wij zullen 

die uitspraak uitvoeren. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Bedoelt de gedeputeerde dat het 

college die uitspraak gaat uitvoeren of dat het 

college die uitspraak ter hand zal stellen aan het 

volgende college? 

Ik kom er straks wellicht nog op terug. Het is 

namelijk wat vreemd dat wij zo over het politieke 

graf van zowel deze Staten als van GS heen willen 

regeren. Mijn vraag aan de gedeputeerde houdt 

eigenlijk in of deze motie niet een beetje het gevolg 

is van het punt dat wij bij de algemene beschouwin-

gen ook al hebben genoemd, namelijk dat er soort 

fictie is dat de middelen van het coalitieakkoord 

uitsluitend incidenteel worden ingezet en dat die in 

2008 helemaal vrijvallen. Wij hebben in dat debat 

met elkaar geconstateerd dat een groot deel van de 

middelen die in het kader van het coalitieakkoord 

worden aangewend juist in het veld wordt gebruikt 

voor het in gang zetten van nieuwe initiatieven die 

structureel doorwerken. Nu, hier is er ook zo een. 

Ik heb er geen moeite mee dat wij samen een bibli-

otheekplan goedkeuren en dat dit gevolgen heeft 

voor 2009 en volgende jaren. Dan moeten wij wel 

van het idee afstappen dat alles wat wij in het coali-

tieakkoord hebben vastgelegd, in 2008 vrijvalt. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik wil daarover nog twee opmer-

kingen maken. Dit is niets nieuws: de Staten 

kunnen meerjarig financiën beschikbaar stellen; 

de Staten kunnen dat doen; zij hebben het budget-

recht. Zo hebben de Staten afgelopen maandag tot 

2012 middelen in het vooruitzicht gesteld voor de 

reconstructie. Dat zien wij onder ogen. Een aantal 

ontwikkelingen houdt natuurlijk niet op met het 
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vertrek van deze Staten. Waarom binden wij, ook 

in begrotingen, projecten vaak aan vier jaren? Dat 

is, omdat het om projecten gaat die eindig zijn. 

Hier gaat het in wezen om een investering in het 

bibliotheeknetwerk. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De gedeputeerde en ik zijn het hele-

maal eens. Het enige probleem is dat de middelen 

van het coalitieakkoord formeel incidentele midde-

len worden genoemd, terwijl er structurele inkom-

sten zijn. Dus er is geen enkel probleem te zeggen 

dat hetgeen wij hier vaststellen de provincie struc-

tureel verplicht. Dat je dan bij een evaluatie, welke 

dan ook, tot bijstellingen komt? Soit.

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

ben eigenlijk toch wel blij dat het woord streekplan 

boven de motie staat. Want daarbij regeren wij ook 

over ons graf heen. Het komt dus toch nog van pas. 

De heer Van Bergen zei dat het gaat om een inves-

tering. Wij hebben er in de commissie natuurlijk al 

uitgebreid bij stilgestaan dat het middelen zijn uit 

het coalitieakkoord. Laten wij echter wel beden-

ken dat het veld waarvoor wij dit doen, hierover 

verontrust is. Ik vind het dan ook een goed gebaar. 

Inderdaad, er staan voorwaarden in de motie waar-

onder wij middelen beschikbaar kunnen stellen. Ik 

snap de beweegredenen van de gedeputeerde ook 

wel, maar dit is immers een investering waarbij het 

toch noodzakelijk is naar het bibliotheekveld toe?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Mevrouw Vonk kan van mij geen 

enkele opmerking hebben gehoord waarbij ik zei: 

“Pas op, wij moeten geen zekerheden aan het biblio-

theekveld geven.” Ik heb daarvoor juist gepleit, 

omdat ik ook gevoelig ben voor dat argument. Ik 

meen echter dat wij ten onrechte zeggen dat de 

coalitieakkoordmiddelen incidentele middelen zijn, 

zeker als wij die middelen structureel inzetten. Wat 

mij betreft kunnen wij dat vandaag samen ook 

zeggen: de middelen zijn structureel. Daarmee is 

wat mij betreft deze motie overbodig. Het doel is 

sympathiek, maar financieel vind ik de motie niet 

in orde. Als wij vandaag zeggen dat wij uitsluitend 

incidentele verplichtingen aangaan tot 2008 – die 

mogen niet structureel zijn – en wij zouden er één 

thema uitlichten, waarbij wij zeggen dat het in 2009 

weer …. Nu, dat vind ik een systematiek die niet 

klopt met de afspraken uit het coalitieakkoord. 

Daar wil ik de Staten toch wel even aan herinneren.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben zo ongelukkig met het begrip coalitie-

akkoord, waarin alle middelen die worden toege-

wezen aan bepaalde doelen alsmaar daaraan 

worden gekoppeld. Het coalitieakkoord was niets 

anders dan een voorstel voor een aantal activiteiten 

en uitgaven voor de komende jaren, dat vervol-

gens door de Staten wordt overgenomen. Op het 

moment dat de Staten instemmen met een bepaald 

voorstel, is het geen coalitieakkoordrelatie meer 

waard. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Waarom heeft de heer Nugteren de 

motie dan getekend?

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat heb ik gedaan om zeker te stellen dat het niet 

zou blijven hangen in een discussie zoals wij die 

zo-even gehad hebben.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik maak daar toch wat bezwaar 

tegen. Wij hebben als Staten een begroting vast-

gesteld en een meerjarenbegroting. Dat is de grond-

slag op basis waarvan wij als Staten subsidies of 

middelen beschikbaar stellen en niet omdat het een 

coalitieakkoord is. Het is een document van de drie 

fracties en het is hier binnen niet rechtsgeldig. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Het coalitieakkoord staat erin vermeld als bron van 

waaruit deze voorstellen komen.

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat de heer Van de Groep niet helemaal 

gelijk heeft als hij zegt dat de motie overbodig 

is omdat de middelen structureel zijn. Wat in de 

motie ook staat, is dat je vanaf 2009 de middelen 

eigenlijk maximeert op € 1.000.000 per jaar en 

die middelen zouden lager kunnen uitvallen als 

gemeenten bij de evaluatie niet helemaal aan de 

eisen blijken te voldoen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik wil tegen de heer Hooijer zeggen 

dat het veel simpeler zou zijn als wij hier gewoon 
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een motie of een amendement op de begroting 

hadden liggen waarin zou worden uitgesproken dat 

van de totale middelen het bedrag van € 1.000.000 

structureel is en dat bij de evaluaties wordt beke-

ken wat wij ermee gaan doen. Dat zou een goed 

antwoord zijn. Dan kan men wel zeggen dat het 

zakelijk gezien de motie hetzelfde is. Daar ben ik 

het mee eens. De gedeputeerde zou daarom moeten 

zeggen dat wij het hier in dit huis zo niet doen.

De heer HOOIJER (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als wij elkaar begrijpen, hoeven wij toch niet te 

spreken over de letters?

De VOORZITTER: Dan constateer ik dat er 

behoefte is aan een tweede termijn.

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde heeft gezegd dat GS graag bereid 

is de motie te ondersteunen. Daar ben ik heel 

blij mee. Hij wilde daaraan echter wel de instap-

eis verbinden. Ik heb in mijn inbreng duidelijk 

gemaakt dat het misschien een mogelijkheid zou 

zijn om niet naar de basisbibliotheek zelf te kijken 

of de instapeis gehaald wordt, maar of eventueel 

de regiobibliotheek die verplichting op zich zou 

kunnen nemen. Dan nemen zij de verantwoording 

om die instapeis te halen. Daarmee maak je de 

instapeis minder zwaar. Stel je namelijk voor dat 

gemeenten er alles aan doen om die instapeis toch 

te halen, maar dat zij financieel zo zwaar zitten dat 

het niet lukt, zou je die basisbibliotheken dan niet 

mogen laten aansluiten? Voor onze fractie gaat dat 

wat ver. Daarom heb ik een tussenoplossing gebo-

den: laat de regiobibliotheek die verantwoording 

nemen. Ik heb daarop geen antwoord gekregen. 

Ik ben blij dat veel fracties al gereageerd hebben op 

de motie en dat zij deze sympathiek vinden en de 

motie willen ondersteunen. Ik vind het wel jammer 

dat een aantal fracties de motie prematuur vindt, 

zeker gezien het bibliotheekveld dat er juist om 

vraagt om die meerjarige zekerheid te krijgen.

De heer VAN BENTHEM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben een aantal zorgen meege-

geven in ons betoog. De gedeputeerde zegt dat het 

veld in beweging is. Dit is een overgangsperiode. 

De serviceorganisatie wordt vraaggestuurd vorm-

gegeven. Het instellen van een raad van toezicht 

in de beginperiode zal worden bezien, zoals ook 

zal worden gekeken naar de SUB in relatie tot de 

serviceorganisatie. Er zal ook nog worden geke-

ken of er eventueel een aparte rechtspersoon zou 

komen. 

In mijn verhaal heb ik al gezegd dat wat onze frac-

tie betreft zo spoedig mogelijk de serviceorganisatie 

neergelegd moet worden bij de SUB. Daar hoort het 

immers te liggen.

Wij blijven er wat moeite mee houden dat de 

gedeputeerde zegt dat wij de uitkomsten van de 

ontwikkelingen moeten afwachten; het veld is in 

beweging. Dat is ons toch wat te diffuus, als je dat 

als uitgangspunt gaat hanteren voor een service-

organisatie die je wilt gaan vormgeven met ingang 

van 2005. Dan moet je toch een zeker doel voor 

ogen hebben en dan moet je niet zeggen dat je 

uitkomsten wel zo’n beetje zult afwachten, zeker 

als je nu al in het eindrapport zegt dat er voor 

een deel op termijn commercieel geopereerd zal 

moeten worden. Er wordt een beroep gedaan op 

bibliotheken om bijvoorbeeld P&O, marketing en 

administratie over te dragen. Op termijn wordt de 

gedwongen winkelnering afgeschaft. Ja, dan moet je 

naar onze mening wel een heel duidelijk doel voor 

ogen hebben over waar je over vier jaar die service-

organisatie wilt hebben en wat de taken moeten 

zijn. Er wordt nu immers aan de Staten gevraagd 

om ja te zeggen tegen € 4.000.000 aan investerin-

gen. Dat komt namelijk niet weer terug. Wij zeggen 

nu dat er maar € 4.000.000 geïnvesteerd moet gaan 

worden in een serviceorganisatie. Dan is onze vraag 

of wij dat moeten willen, want wij tuigen in onze 

ogen nu toch weer een heel apparaat op; zeg maar: 

een PBCU-plus. Dan is ons signaal ook eens om je 

heen te kijken, of je niet bij andere provincies kunt 

inkopen en of je daar geen schaalvoordelen kunt 

halen. Taken waarvan je nu al weet dat je die over 

vier jaar op een commerciële markt wilt loslaten en 

dat je een serviceorganisatie als een commerciële 

organisatie wilt laten functioneren. Waarom moet 

je er geld in investeren om dat nu al op te bouwen? 

Als je dan toch over vier jaar gaat zeggen het over 

te laten aan de markt, dan kun je dat ook in 2005 

doen. Daarvan willen wij vragen of de gedepu-

teerde daar nog een keer goed naar kijkt en dat hij 

ook kijkt of dat wel de juiste weg is.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van het CDA stelde nog een 
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keer de vraag over het niet kunnen halen van het 

instapniveau door een kleine gemeente en of dit 

dan overgelaten kan worden aan de regiobibliothe-

ken. Ik weet niet helemaal hoe dit zou gaan werken, 

maar ik maak mij er wel zorgen over als zij dat 

instapniveau niet halen. Nog meer zorgen maak 

ik mij als de gedeputeerde zegt dat, als zij het niet 

halen, zij niet meedelen in de financiële middelen. 

Dan is het natuurlijk echt afgelopen. Misschien 

bedoelt de gedeputeerde het niet zo, maar zo klinkt 

het wel. 

Er zijn nog maar zes gemeenten die het instap-

niveau niet halen. Dat is mooi. Ik zie er daarvan 

morgen al drie, dus ik zal ze dat nog een keer op 

het hart drukken.

Ik ben het helemaal eens met de redenering van de 

heer Van de Groep wat betreft de motie. Volgens 

mij kan het bijna niet zo zijn dat het incidentele 

middelen zouden zijn. Ik zou het namelijk een 

kwestie van slecht bestuur vinden als je zegt dat de 

middelen dan stoppen. Het verhaal over het coalitie-

akkoord vind ik eveneens terecht. Wij gaan dus niet 

mee met de motie. Dan kan men wel zeggen dat de 

Staten dat willen, maar één ding weet ik hier zeker, 

namelijk dat dezelfde coalitie er over een paar jaar 

wel weer zal zijn. Hoewel, net als de SP ben ik niet 

bang voor het verkiezingsresultaat. Dit keer doet 

ook GL verwoede pogingen om zich daarbij aan te 

sluiten.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! In onze fractie is een 

aantal schisma’s. De meeste gaan over voetbal. 

Ik zal u daar nu niet mee vervelen. Ik heb name-

lijk niks met voetbal en mijn collegae wel. Echter 

ten aanzien van het bibliotheekwezen is er geen 

schisma in onze fractie en ik heb al uitgebreid 

betoogd dat de bibliotheek een belangrijk maat-

schappelijk verschijnsel is, dat alle steun en alle 

ondersteuning verdient die het nodig heeft om 

adequaat te blijven voortbestaan. Ik hecht eraan dat 

nog eens scherp neer te zetten. 

De heer Van de Groep heeft nadrukkelijk gepro-

beerd te stellen dat de wijze van het benoemen van 

de financiering onjuist is. Dat is dan ook de reden 

waarom wij deze motie niet zullen steunen. Niet, 

omdat wij dat miljoen niet beschikking zouden 

willen stellen. Het kan mij niet schelen waar de 

middelen vandaan komen - uit de algemene midde-

len, uit het lege-flessengeld van de provincie of wat 

ook maar – want dan was het andere koek wat ons 

betreft. Maar niet ook het coalitieakkoord. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! In feite wordt gevraagd of de instapeis 

niet verevend kan worden over alle regiogemeenten 

van de nieuw te vormen regiobibliotheek. Nee, dat 

kan niet. Het Rijk heeft nadrukkelijk bepaald dat 

elke gemeente voor haar inwoners aan de instapeis 

moet voldoen. Dat is overigens over twee jaar. Wat 

mij betreft kan dat over vier jaar en wat de Staten 

betreft kan dat ook over vier jaar, als ik de motie 

zo mag vertalen. Er zijn inderdaad wel argumenten 

voor te verzinnen, want je moet natuurlijk niet een 

beleid gaan honoreren waarbij je achterblijvende 

gemeenten in feite beloond en de gemeenten die 

wel aan de eisen voldoen de rekening laat betalen. 

In die zin moeten wij dus proberen de druk op 

de ketel te houden. Nogmaals: het zijn nog slechts 

zes gemeenten, waarvan er twee al weten dat zij in 

2007 voldoen aan de instapeis. En wat de overige 

vier betreft, maak ik mij sterk dat wij wel zo ver 

zullen komen met elkaar.

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik bedoelde het niet als een honorering als gemeen-

ten achterblijven. Als zij er echter alles aan doen 

en toch achterblijven, dan had ik gehoopt dat de 

gedeputeerde zou zeggen er ook eens naar te gaan 

kijken.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De democratie werkt zo dat de raad 

bepaalt waar hij zijn prioriteiten legt. De provin-

ciale stuurgroep heeft brieven gestuurd naar alle 

gemeenten. De landelijke stuurgroep heeft brieven 

gestuurd. Ik blijf mijn missie wel uitdragen, maar 

als een gemeente uiteindelijk zegt niet te willen 

kiezen voor haar bibliotheek – het gaat daarbij 

overigens vaak om heel kleine bedragen – dan heb 

ik de neiging de conclusie te trekken dat de demo-

cratie dít als resultaat heeft. Dat is dan jammer 

voor die burgers die daar wonen, maar zij moeten 

aankloppen bij de raadsleden die hen vertegen-

woordigen. Dat klinkt hard, maar in de politiek is 

dat de weg. Wij moeten niet te snel in de verleiding 

komen als naastliggende overheid om bepaalde 

rekeningen hiernaartoe te laten komen. Overigens, 

mét begrip voor de positie van die gemeente, maar 
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dat heb ik in mijn eerste termijn al erg duidelijk 

gemaakt. 

Naar aanleiding van wat de heer Van Benthem 

gezegd heeft, kan er een misverstand zijn. De 

provinciale middelen gaan niet rechtstreeks naar 

welke organisatie dan ook. Nee, vanaf 1 janu-

ari worden provinciale middelen ingezet voor 

productfinanciering. Dat zijn die producten die 

het samenwerkende Utrechtse netwerk van belang 

vindt en die worden in eerste instantie geleverd 

– de netwerktaken – door de serviceorganisatie. Die 

serviceorganisatie mag ook op eigen kracht in de 

markt producten neerzetten. En dat onderdeel van 

de markt kan ontwikkeld worden. De bedoeling is 

echter, wat betreft de producten die de bibliotheken 

wensen – en niet de producten die door de service-

organisatie worden aangeboden op eigen initiatief 

of naar eigen beleving – dat daar de middelen heen 

gaan via de SUB.

De heer VAN BENTHEM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan hebben wij het echter over het 

bedrag van € 2.500.000 dat beschikbaar wordt 

gesteld. Daarmee gaan wij, zogezegd, de activiteiten 

financieren van de serviceorganisatie. In de bijlage 

staat echter ook dat wij € 4.000.000 investeren in 

de hele herstructurering van de serviceorganisatie. 

In de fusie van de PBCU met de gemeentebiblio-

theek Utrecht en met de facilitaire organisaties 

steken wij nu eenmalig € 2.500.000. Wij hebben in 

de bijlage aangekondigd dat wij de komende jaren 

nog € 1.500.000 nodig zullen hebben om die hele 

herstructurering te financieren. Dat is ons punt: als 

wij € 4.000.000 gaan investeren in een herstructu-

reringsoperatie, is het wel handig van tevoren heel 

goed na te denken over wat voor een serviceorgani-

satie wij dan willen en waaraan die over een aantal 

jaren moet voldoen. Over dat deel heb ik het. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat is helder. Daarbij geldt het breed-

gedragen stuurgroeprapport als vertrekpunt en dat 

zullen wij nemen als uitgangspunt om samen met 

de bibliotheken op weg te gaan. Mocht tijdens de 

rit in de komende jaren blijken dat de serviceorga-

nisatie een wat andere invulling en een wat andere 

positie krijgt, dan komt dat in de evaluatie naar 

voren. Met de evaluatieresultaten kom ik bij de 

commissie terug. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen 

over dit onderwerp. 

De motie. Ik neem aan dat “Streekplan 2005-2015” 

gewijzigd mag worden in “Vormgeving Utrechts 

Bibliotheeknetwerk 2005-2008”. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde heeft een wijzigingsvoorstel inge-

diend. Aangezien de motie door meer fracties is 

ingediend, is het goed even te overleggen.

De VOORZITTER: Een schorsing is prima, maar 

ik heb het wijzigingsvoorstel niet overgenomen. 

Dat leek mij een rare constructie. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! U heeft mij geen wijzigingsvoorstel 

horen indienen. Namens het college heb ik gezegd 

dat het college deze motie graag wil uitvoeren, 

omdat het een ondersteuning is van het bibli-

otheekbeleid. In de laatste zin van het dictum 

staat de evaluatie als voorwaarde. En vervolgens: 

“ …. inclusief de financiële betrokkenheid van 

de gemeenten dat positief zijn”. Die financiële 

betrokkenheid van gemeenten is er altijd, ook nu 

al. Die gemeenten betalen namelijk 95% van het 

bibliotheekwerk. Als zo’n zin dus in het dictum 

wordt opgenomen, moeten de indieners daarbij 

een interpretatie voor ogen hebben. Ik heb gesug-

gereerd daarvoor die vier jaar overgangsperiode 

te nemen, waarbinnen de gemeenten de gelegen-

heid krijgen toe te groeien naar dat instapniveau, 

voorzover zij daaraan nog niet voldoen. Dat lijkt 

mij eerlijk gezegd redelijk. Als de indieners van de 

motie het echter anders bedoelen, moeten zij dat 

zeggen.

De VOORZITTER:: Gedeputeerde Staten kunnen 

sowieso moties niet wijzigen. Als echter de inter-

pretatie van de gedeputeerde de uwe is, kan de 

motie in stemming komen. Ja. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten hierna motie M1. Tegen de 

motie hebben gestemd de fracties van D66, de 

ChristenUnie, de SP en de SGP.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.
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Jaarlijkse herijking Agenda 2010.

De VOORZITTER: Ik maak u erop attent dat is 

ingeschreven voor in totaal twee uur van de kant 

van de Staten voor het totaal van de agenda. Ik wil 

u dus vragen of u zich beperkt tot de tijd die u hebt 

opgegeven. Eventueel komen wij voor de keuze te 

staan welk agendapunt vervalt voor vandaag, tenzij 

de Staten na twaalf uur verder willen vergaderen. 

Aan uw voorzitter zal het niet liggen. Het agenda-

punt “Leefbaarheid kleine kernen” lijkt mij goed 

als laatste te behandelen, want dat punt laat zich 

het gemakkelijkst verschuiven naar januari. Ik roep 

u echter primair op uw best te doen om wel alles af 

te handelen.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Schrikt u niet: het pakket dat ik hier heb ga ik niet 

helemaal voorlezen. Het zijn echter wel allemaal 

stukken over Agenda 2010 die vanaf 2001 gepro-

duceerd zijn. Dat betekent dat het niet de eerste 

keer is dat wij Agenda 20120 op de agenda hebben 

en het zal ook niet de laatste keer zijn. Dat is ook 

logisch, omdat wij zelf gevraagd hebben in de 

aanloop naar de voorjaarsnota van 2004 de Agenda 

2010 te herijken. Het is minder logisch dat wij nu 

met een besluit te maken hebben dat is gedateerd 

op 13 april 2004. Dat geeft meteen al aan dat er 

rondom Agenda 2010 onduidelijkheid bestaat. 

Na 13 april 2004 is er natuurlijk wel het een en 

ander gebeurd. In de vergadering van 4 oktober 

jl. ging het om bezuinigingen in het kader van 

de Kwatta-operatie. Toen is besloten het project 

Veenweide uit Agenda 2010 te halen en toen is 

ook besloten een korting van ruim € 4.000.000 

toe te passen. Concreet betekent dit dat er een 

totaalbudget voor Agenda 2010 is van bijna 

€ 72.000.000. Daar begint meteen al de verwarring. 

Tijdens de vorige vergadering van de commis-

sie BEM ontstond er een misverstand tussen twee 

gedeputeerden. De heer Van Bergen zei toen: 

“€ 72.000.000 is € 72.000.000 en geen cent meer”. 

De heer Lokker zei dat als er geld tekort zou zijn, 

hij naar de Staten zou komen met een voorstel om 

meer geld beschikbaar te stellen. Het lijkt ons goed 

dat daarover duidelijkheid komt. Het CDA gaat 

ervan uit dat het totaalbudget voor Agenda 2010 

€ 72.000.000 bedraagt. 

Overigens hebben wij het onszelf ook niet gemak-

kelijk gemaakt. De inhoudelijke discussie wordt 

gevoerd in de betreffende commissies en daar 

worden de bijbehorende besluiten genomen en 

de over-all beslissingen worden genomen in de 

commissie BEM. Dat is de meest logische oplossing, 

maar dat kan soms lastig zijn. 

Wij hebben in het verleden regelmatig beslissingen 

genomen ten aanzien van de verschillende projec-

ten. Ik zei het al: wat ik hier voor mij heb liggen is 

van 2001, waarbij ongelooflijk veel organisaties en 

gemeenten van buitenaf ideeën aandragen en reac-

ties geven op plannen, die wij overigens al in 2001 

interactief op internet aan burgers hebben voorge-

legd. Die burgers konden daarover stemmen. Wij 

hebben op 11 december 2002 een overzicht van de 

projectplannen in de Staten besproken. Ik heb alle 

moties nog; van alle projecten zijn er moties aange-

nomen. Oktober 2003: opnieuw alle projecten aan 

de orde. Het geeft wel aan dat er in de organisatie 

heel hard gewerkt wordt. 

Zoals in de stukken staat – het beslisstuk dat 

vandaag voorligt van 13 april 2004 met daarachter 

een soort aanpassing naar aanleiding van de bezui-

nigingsconsequenties – zijn er afspraken gemaakt 

met partners, met co-financiers; en dat moet ook, 

want GS moeten besturen. Echter, wel binnen 

de door PS gestelde kaders. Zo wordt in het stuk 

nauwelijks duidelijk wat nu de gevolgen zijn van 

de door ons vastgestelde bezuinigingen. Want, hoe 

reëel is het om de bezuinigingen te compenseren 

door een grotere financiële bijdrage van partners, 

zoals in dit stuk wordt verondersteld? Zijn die part-

ners nu ineens bijvoorbeeld wel bereid om meer te 

betalen? 

Wij willen niet vervallen in bureaucratie en wij 

willen ook geen boekhouder zijn, maar juist om 

Agenda 2010 goed vooruit te helpen willen wij 

graag een goed inhoudelijk en financieel overzicht 

van de stand van zaken op dit moment. Wat dat 

betreft zijn de stukken die wij hebben ontvangen 

over de Vrede van Utrecht een goed voorbeeld. 

Om onze rol als Staten nog eens nadrukkelijker te 

preciseren, zal de fractie van GL komen met een 

motie. Wij zullen die motie dan ook steunen.

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zie af van mijn bijdrage gezien de 
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voortgang van de avond. Ik verwijs naar de motie, 

die ook door de fractie van de PvdA is ondersteund 

en die door de heer Bijkerk zal worden ingediend. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij kwamen er zo-even intern achter dat wij een 

half uur te weinig spreektijd hebben opgegeven.

Herijking Agenda 2010. Wij kunnen eigenlijk niet 

zo veel met het stuk. In het recente verleden heb ik 

namens onze fractie menigmaal het woord gevoerd 

over dit onderwerp. Ik heb mij kritisch uitgelaten 

en informatie gevraagd. Het heeft allemaal weinig 

mogen helpen en daarmee is bij onze fractie de 

vrees ontstaan dat het niet allemaal even goed op 

de rij staat. Wij hebben dan ook het vermoeden dat 

eigenlijk niemand in dit huis precies het hele over-

zicht heeft en dat de ‘stand control’ over het totaal 

van de projecten een beetje zoek is. 

Vervolgens spreken de twee gedeputeerden elkaar 

tegen. Dat lijkt mij een ernstige zaak. De fractie van 

de VVD wil in elk geval op korte termijn helderheid 

per project over ten minste de volgende punten:

- wat is er nu precies tot nu toe afgesproken met 

de externen?

- welke verplichtingen zijn reeds aangegaan met 

de externen?

- welke medefinanciers treden nu eigenlijk op en 

voor welke bedragen?

- hoe hard is de medefinanciering?

- welke verplichtingen heeft de provincie met 

betrekking tot de medefinanciers?

- wat is precies de financiële stand van zaken per 

project?

- waar is geld over en waar lijkt een tekort te 

ontstaan en waarom?

- wat kan er gezegd worden van het ambitieniveau 

van de projecten?

Over het ambitieniveau wil ik nog iets zeggen. De 

fractie van de VVD wil naast elkaar gezet hebben 

met welk ambitieniveau werd begonnen, wat het 

ambitieniveau op dit moment is en welke bijstel-

lingen er nog kunnen plaatsvinden binnen de 

randvoorwaarden van de reeds aangegane verplich-

tingen. Voor ons blijft de randvoorwaarde dat het 

maximaal te investeren bedrag € 72.000.000 is. 

Bovenstaande is verwoord in een motie die de frac-

tie van GL straks indient en die door onze fractie 

wordt ondersteund. 

Rest mij het volgende. Bij een dergelijk belangrijk 

project als Agenda 2010 dient op de meest korte 

termijn klare wijn geschonken te worden. Onze 

fractie verzoekt u dan ook dringend de gevraagde 

duidelijkheid op die kortst mogelijke termijn te 

verstrekken. Tot die tijd zal er wat ons betreft geen 

voorstel inzake Agenda 2010 behandeld worden in 

commissies of Staten, omdat slechts het gevraagde 

integrale overzicht in de projecten helderheid kan 

scheppen over de definitief te varen koers. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat ons betreft is er steun voor het project Agenda 

2010 en is er ook steun voor het concept van de 

presterende provincie. Een provincie die er voor de 

Utrechtse samenleving toe doet en die herkenbare 

en zinnige resultaten boekt. Tegelijkertijd is er bij 

ons, en naar blijkt ook bij anderen, zorg over de 

voortgang van Agenda 2010; over de omslag van 

het strategisch niveau van het maken van keuzes, 

het definiëren van projecten naar het niveau van de 

feitelijke uitvoering. Er is ook zorg over de politieke 

sturing, over de mogelijkheid om keuzes te maken 

en prioriteiten te stellen, om te sturen en te contro-

leren. In het bijzonder heeft de fractie van GL – dat 

geldt ook voor andere fracties – vragen over het 

project Vrede van Utrecht. Door velen met de 

seizoensgebonden term kerstboom aangeduid. Wij 

hebben gelukkig nadere informatie gekregen, maar 

die nadere informatie heeft nog lang niet de zorg 

weggenomen, althans niet bij mij. Wij weten meer, 

maar een aantal zorgpunten komt daardoor des te 

duidelijker in beeld. 

Waar het om gaat, is dat er dringend politieke 

behoefte is aan het op tafel krijgen van alle rele-

vante feiten en aan het met elkaar op het niveau 

van de Staten voeren van een integrale politieke 

discussie. Dat tegen de achtergrond dat wij zien in 

de Agenda 2010 dat er heel veel projecten bij zitten 

waarmee wij het van harte eens zijn. Dat is het 

punt ook niet. Het gaat echter om de totale infor-

matie en het met elkaar kunnen voeren van een 

integraal debat. Daarom dien ik een statenbreed 

ondertekende motie in:

Motie M2 (alle fracties)

Provinciale Staten van Utrecht, in openbare 

vergadering bijeen op donderdag 16 december 

2004;
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overwegende:

- dat voor de uitvoering van de Agenda 2010 

door de Staten kaders zijn gesteld met betrek-

king tot de inhoud, planning, herijking en 

financiering van de projecten, en dat afspra-

ken zijn gemaakt over de kwartaalsgewijze 

rapportage door Gedeputeerde Staten;

- dat, naar aanleiding van de jaarlijkse 

herijking maar ook als gevolg van de Kwatta 

2-operatie, in de Statencommissie Bestuur 

en Middelen een aantal malen uitgebreid is 

gediscussieerd over de huidige stand van zaken 

van de Agenda 2010, en over de in de naaste 

toekomst te maken keuzes – dat mede in rela-

tie tot de (hoge) aanvankelijke totaalsom van 

de verschillende projecten en het (lagere) reëel 

beschikbare bedrag;

- dat daarbij een reeks vragen aan de orde was 

(en is) betreffende inhoudelijke, financiële en 

uitvoeringsaspecten van de Agenda 2010 als 

geheel alsmede van afzonderlijke projecten, 

waarbij tevens de vraag aan de orde is naar 

een adequaat besluitvormingsproces ter zake;

- dat het noodzakelijk is dat aangaande de 

voortgang van de Agenda 2010, en de in dat 

verband te maken keuzes, op korte termijn 

helderheid wordt gecreëerd;

spreken uit:

1. dat het totaalbudget voor de Agenda 2010 

€ 71.930.000 beloopt, en dat dit bedrag het 

budgettaire kader is voor de gehele duur van 

de Agenda 2010;

2. dat de Staten, conform de eerder gemaakte 

afspraak inzake de Agenda 2010, inhoudelijk 

en financieel de kaders stellen en op hoofdlij-

nen sturen en controleren – daartoe in staat 

gesteld door (periodieke) rapportages van de 

zijde van het college van Gedeputeerde Staten, 

als ‘onderleggers’ voor een adequaat besluit-

vormingsproces;

3. dat ten aanzien van de Agenda 2010-projecten 

op dit moment een reeks dringende vragen 

speelt, vragen die op korte termijn, maar 

uiterlijk in de loop van januari 2005; tot poli-

tieke besluitvorming dienen te leiden;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Provinciale Staten uiterlijk begin januari 2005 

projectgewijs te informeren over alle relevante, 

inhoudelijke, organisatorische en financiële 

aspecten. Daarbij dienen in elk geval aan de orde 

te komen: het oorspronkelijke en huidige ambitie-

niveau (mede in relatie tot de bijgestelde toedeling 

van financiële middelen), de inmiddels bereikte 

en de verwachte concrete en duurzame resultaten, 

de rol van externe partners en de afspraken met 

externe partners, de (hardheid van) afspraken 

met en eventuele verplichtingen jegens medefinan-

ciers, de al bestaande of mogelijk te verwachten 

inhoudelijke en/of financiële probleempunten, de 

wijze waarop binnen projecten wordt omgegaan 

met financiële mee- en tegenvallers alsmede met 

inhoudelijke bijstellingen, de mogelijkheid van 

en het omgaan met eventueel financiële verschui-

vingen tussen projecten, de wijze waarop bij dit 

alles de kaderstellende, sturende en controlerende 

rol van Provinciale Staten door het college van 

Gedeputeerde Staten wordt gefaciliteerd,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Nog een slotopmerking over het project Vrede 

van Utrecht. Ik heb begrepen dat volgende week 

op commissieniveau daarover nader gepraat gaat 

worden. Dat kan heel nuttig zijn, maar wat ons 

betreft zou dat een informatieve discussie moeten 

zijn, want wij willen het project Vrede van Utrecht 

nadrukkelijk bij die integrale afweging betrekken. 

Wij vinden ook dat er voor die integrale afweging, 

in het bijzonder met betrekking tot het project 

Vrede van Utrecht geen onomkeerbare besluiten 

zouden dienen te worden genomen. Die discussie 

moeten wij hier namelijk in alle openheid kunnen 

voeren.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De jaarlijkse herijking van Agenda 

2010 heeft bijna een jaar vertraging opgelopen. 

Misschien is dat wel typerend voor Agenda 2010. 

Het is begonnen met een hoog ambitieniveau, 

maar nu wij 2005 naderen begint de projecten-

motor te haperen. De stelligheid waarmee GS in 

eerdere instantie aangaf dat het totaalbudget van 
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€ 72.000.000 niet zou worden overschreven, zo 

bleek in de laatste commissievergadering, wordt 

inmiddels afgezwakt. 

D66 heeft van meet af aan duidelijk gemaakt dat 

het onverstandig is te beginnen met tien majeure 

projecten. De provincie heeft weinig ervaring 

met projecten en met projectensturing en Agenda 

2010 heeft een hoog ambitieniveau, er worden 

veel middelen ingezet en kent een hoog afbreuk-

risico. Denk bijvoorbeeld aan de afhankelijkheid 

van veel derden die hiermee gepaard gaat. Beter 

was het om met de drie of vier belangrijkste 

projecten te gaan starten en pas projecten toe 

te voegen als wij als provincie meer ervaring 

hadden opgedaan. Maar ja, gedane zaken nemen 

geen keer. 

Wij staan nu waar wij staan, en zoals wij 

eerder hebben gezegd blijven wij aandringen op 

prioriteitstelling tussen de tien projecten. Wat je 

daarbij nodig hebt is een goede informatievoor-

ziening. De motie die wij ook ondersteunen en 

die statenbreed wordt gedragen, gaat primair over 

dat onderwerp: goede informatievoorziening, die 

ons nu ontbeert. En omdat wij die informatie 

nu niet hebben en omdat wij die in feite nooit 

hebben gekregen, kunnen wij slechts een beetje 

een gooi doen of voorspellen over hoe het eigen-

lijk zit met die projectbesturing van Agenda 2010. 

Dat doet al het ergste vermoeden.

Maar goed, als wij die informatie straks op tafel 

hebben, is het aan u ons van het tegendeel te 

overtuigen. Daar zien wij natuurlijk erg naar uit.

Naast prioriteitsstelling en goede informatie-

voorziening is D66 voor het instellen van een 

verplichtingenstop door GS. Wij zijn er voor-

stander van, zolang PS geen prioriteiten gesteld 

hebben, dat GS dan geen verplichtingen aangaan 

ten aanzien van alle Agenda 2010-projecten. 

Hiermee willen wij voorkomen dat de nog 

beschikbare middelen van Agenda 2010, waarvan 

wij binnenkort hopen te horen hoeveelheid dat is, 

niet meer worden uitgegeven aan andere projec-

ten die wij misschien iets minder belangrijk 

vinden. Die verplichtingenstop kan weer opge-

heven worden nadat PS de prioriteiten gesteld 

hebben. Dat kan bijvoorbeeld op 10 januari a.s. 

al van start gaan. Een randvoorwaarde is en blijft 

echter, dat wij goede informatie krijgen over de 

Agenda 2010 en daar zien wij erg naar uit.

In de brief die wij van GS hebben gekregen, wordt 

vermeld dat een eventuele overschrijding van 

Agenda 2010 niet ten koste zal gaan van het budget 

hiervoor. D66 houdt niet zo van zo’n potjesmentali-

teit. Een eventuele overschrijding komt gewoon ten 

laste van onze provincie, laten wij daar duidelijk in 

zijn, en vanaf welke kostenplaats dat wordt gedekt, 

maakt niet uit. Het zijn gewoon onze kosten als 

provincie en daar moeten wij niet geheimzinnig 

over doen. Wij moeten daar niet mee gaan gooche-

len. Wij hebben afgesproken dat Agenda 2010 niet 

het budget van € 72.000.000 overschrijdt en laten 

wij ons daar gewoon aan houden.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Op de agenda staat de jaarlijkse 

herijking Agenda 2010. Dus eigenlijk staat er 

“Herijking 2004 Agenda 2010”. Willen wij dus die 

herijking nog doen, dan moeten wij dat vanavond 

doen. Het voorstel is gedateerd op 13 april 2004, 

dus gedurende acht maanden was het al de bedoe-

ling het op de agenda te zetten. Wat ons betreft gaat 

het om de vraag of de projecten van Agenda 20120 

in 2004 gehandhaafd moeten worden. Ik denk dat 

wij dat maar moeten doen. Verder gaat het erom of 

er reden is in 2004 nieuwe projecten toe te voegen. 

Dan denk ik dat wij dat in dit jaar maar niet meer 

moeten doen.

De derde vraag is natuurlijk het meest belangrijke: 

moeten wij kaderstellende uitspraken doen? Bij alle 

behandelingen van nota’s is gebleken hoe nood-

zakelijk dat is. Wij steunen de motie die de fractie 

van GL heeft ingediend dus van harte. Wij vinden 

ook dat de motie en de informatie die daarop zal 

volgen de opmaat wordt voor de feitelijke herijking 

2005, die wat ons betreft niet vroeg genoeg in het 

jaar 2005 kan plaatsvinden.

Ik wil nog aandacht vragen voor het feit van het 

project Agenda 2010. Verschillende sprekers hebben 

hun zorgen daarover al uitgesproken. Voor ons is 

een punt dat de Staten van Utrecht Agenda 2010 

een beetje hebben beschouwd als de kroonjuwe-

len van de provincie. Daarmee kun je echt voor 

de dag komen. Dan gaat het niet alleen om die 

mooie juwelen, de diverse projecten, maar het gaat 

erom dat die juwelen in een kroon staan, namelijk 

als één samenhangend geheel: Agenda 2010. Wij 

zijn volgens mij het totale beeld kwijt, zeker naar 

buiten toe, maar ook intern als wij spreken over de 
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behoefte aan centrale aansturing. Dat totale beeld, 

de Agenda 2010 als eenheid, moet echter in het 

zicht blijven. Daarvoor wil ik de aandacht vragen. 

Het gaat er namelijk niet alleen om dat het Hart 

van de Heuvelrug goed loopt of dat het Wandelen 

in Utrecht goed loopt en dat Vrede van Utrecht 

minder goed loopt. Nee, het gaat erom dat wij 

het als totaal neer kunnen zetten, want dan 

zullen mensen de provincie herkennen als pres-

terende provincie. Dat betekent ook dat Agenda 

2010 breed is; bijna zo breed als het dictum 

van de ingediende motie. Wij willen echter in 

de toekomst meer in beeld hebben wat Agenda 

2010 extern betekent, maar ook wat Agenda 2010 

intern betekent, want wij hebben nadrukkelijk 

de keuzes om meer projectmatig te gaan werken 

gezien als een belangrijke keuze. Laat nu niet, 

vanwege het feit dat Agenda 2010 hier onduide-

lijkheden geeft, het projectmatig werken onder 

vuur komen te liggen.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De fractie van de SP is erg ongelukkig met de 

wijze waarop er door GS over Agenda 2010 wordt 

gecommuniceerd naar de Staten. Daarnaast 

zijn wij ook ongelukkig over de wijzen waarop 

de Staten hierop vervolgens reageren. In juni 

2004 werd de herijking uitgesteld, omdat GS 

onvoldoende duidelijkheid hadden verstrekt 

over de financiën. In oktober gaven PS aan GS 

de opdracht om in het kader van Kwatta een 

bezuiniging in Agenda 2010 te verwerken. De SP 

was daarop tegen. Wij hadden liever gezien dat 

PS zelf gelijktijdig met de jaarlijkse herijking de 

keuzes had gemaakt. In november kregen wij de 

derde kwartaalrapportage van GS, die direct in de 

commissie BEM werd gebracht. Ook daarmee was 

onze fractie ongelukkig. Wij zijn van mening dat 

ten aanzien van de jaarlijkse herijking van Agenda 

2010 de stukken eerst in de inhoudelijke commis-

sies dienen te worden besproken. Vervolgens 

kan dan, met de verslagen van de inhoudelijke 

commissievergaderingen erbij, in BEM de opmaat 

voor de echte herijking in de Staten plaatsvinden. 

De fractie van GL heeft zojuist namens alle 

Statenfracties een motie ingediend, die ook wij 

van harte onderschrijven. Voor ons betekent 

het echter wel dat wij nu niet instemmen met 

de herijking 2004. Sterker nog: wat ons betreft 

zouden wij statenbreed moeten uitspreken dat er 

geen herijking kan plaatsvinden, daar wij nog niet 

over de benodigde gegevens beschikken. 

Tot slot. Wij zijn van mening dat er vanaf dit 

moment totdat PS zich eindelijk op basis van alle 

relevante informatie hebben kunnen uitspreken, 

geen nieuwe verplichtingen inzake Agenda 2010 

aangegaan kunnen worden. De trein dendert 

immers vanaf het voorjaar 2003 al vrolijk door, 

terwijl PS het zich onmogelijk laten maken hun 

kaderstellende en controlerende rol in dezen uit te 

voeren.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van de SGP heeft al een 

paar keer haar verontrusting uitgesproken over 

de wijze waarop de rapportage rondom Agenda 

2010 plaatsvindt en over de onduidelijkheid ten 

aanzien van de budgettering. Zeker op een moment 

waarvan het college zelf zegt dat Agenda 2010 in 

feite kantelt van de voorbereidingsfase naar de 

uitvoeringsfase, is het van buitengewoon groot 

belang dat er volstrekte helderheid bestaat over het 

ambitieniveau, over de budgettering, maar ook over 

de regie op deze toch wel forse Agenda. De Agenda 

2010 is nog steeds het visitekaartje van onze 

provincie. Wij zouden de opbrengsten van de ener-

giebedrijven die wij hadden, ten bate laten komen 

van onze provincie en zouden dat vervolgens zo 

doen dat wij interactief, projectmatig iets goeds op 

de kaart zouden zetten. Dat visitekaartje dreigt nu 

een gele kleur te krijgen en wij moeten oppassen 

dat het geen rode kleur krijgt. Dan zitten wij name-

lijk in een fase dat wij contraproductief zijn met 

hetgeen wij bedoelen. 

Wat bedoel ik met regie? Het is zeer onbegrijpelijk 

dat er over zo’n belangrijk project in een fase van 

de laatste commissie BEM geen duidelijkheid is, 

althans niet van de kant van de vertegenwoordigers 

van GS, of het nu wel of niet een punt is voor de 

agenda van deze Statenvergadering. Dat daarover 

onduidelijkheid is, betekent dat je je moet afvra-

gen waar de bestuurlijke regie is op dit belangrijke 

dossier. 

Ten aanzien van duidelijke uitspraken in Kwatta 

en de reductie op het totale budget en vervolgens 

op de toedeling naar de verschillende projecten, 

is er geen helderheid over de sturing. Vervolgens 

wordt de helderheid weggelegd bij de bijdrage van 
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de partners, alsof dat de oplossingrichting zou zijn 

waarbij de ambities kunnen worden gehandhaafd. 

Dan krijg ik het gevoel dat er hier open einden aan 

een verhaal zitten op het moment waarin wij zitten 

in de kanteling naar een uitvoeringsfase. Dat geeft 

ons heel veel zorg. Vandaar dat wij van harte de 

projectmotie van de fractie van GL ondersteunen. 

Het is een forse motie geworden, waarbij duidelijk 

wordt gemaakt dat het allemaal nogal veelomvat-

tend is wat wij daarmee beogen. De bedoeling 

ervan is helderheid te krijgen over de budgettering 

van het totaal van de Agenda 2010-periode, helder-

heid te krijgen over de regie, zowel ambtelijk als 

bestuurlijk, en een ‘stand of control’, in die zin dat 

wij grip houden op de verdere afwikkeling van dit 

belangrijke onderwerp. Daarbij kan een betrouw-

bare overheid, als het gaat om de ambities die 

worden neergelegd en de verwachtingen die worden 

gewekt, in de loop van dit project worden gehand-

haafd. Daarom kunnen wij in feite alleen maar 

meegaan met deze min of meer formele herijking, 

na een inhoudelijke bespreking op basis van deze 

uitvoerige projectmotie van de fractie van GL. Deze 

motie steunen wij van harte. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is duidelijk dat GS en PS over 

Agenda 2010 niet meer op hetzelfde spoor zitten. 

Ik zie de motie dan ook als een poging om dat 

weer met elkaar te bereiken. Wij hebben aan het 

begin van de rit geconstateerd dat Agenda 2010 een 

project is van zes gedeputeerden en 63 Statenleden. 

Wij hebben eveneens geconstateerd dat het een 

avontuur is. Door sommigen is gezegd dat wij 

eigenlijk nog niet heel veel ervaring hebben met 

het projectmatig aanpakken van een aantal zaken 

en evenmin hebben wij veel ervaring hoe wij dat in 

deze brede zin met elkaar moeten communiceren.

Het college is niet van plan op elk genoemd onder-

deel meteen in de verdediging te schieten, want het 

signaal is heel helder. Ik denk dat het verstandig is 

als wij januari of begin februari 2005 – hoewel de 

Staten ons wel even de ruimte moeten geven, gezien 

de indrukwekkende hoeveelheid papier – met 

elkaar die integrale politieke discussie te hebben, 

die nodig is aan de voorkant gevoerd te worden. 

Dan ik wel zeggen dat wij de discussie over de 

kaderstelling met elkaar al hebben gevoerd. Die 

hebben wij ook gevoerd met de inwoners van deze 

provincie. 

Met de uitvoering zijn wij al begonnen en er zijn al 

veel successen geboekt bij het realiseren van wandel- 

en fietspaden en projecten als Nieuw Wonen in de 

stad Utrecht. Ik denk dat het verstandig is dat in die 

integrale politieke discussie goed in beeld te bren-

gen. Als dan wordt opgemerkt dat twee gedeputeer-

den over het financiële kader iets anders zeggen, dan 

vind ik dat een nuanceverschil. Zoals men nu heeft 

begrepen, is op dit moment het standpunt van GS 

over de financiën kraakhelder. Het college spreekt 

in het stuk van de term absoluut. Het moet dus wel 

helder zijn dat het bedrag voor de taakstelling in 

absolute zin beschikbaar is en dat wij absoluut de 

nering naar de nering zetten. Naar dat uitgangspunt 

hebben de Staten ook gevraagd. Die helderheid wil 

ik vanuit GS bij voorbaat geven.

Namens GS kan ik toezeggen dat wij op basis van 

de motie de integrale discussie met de Staten zullen 

voeren aan de hand van de in de motie geformu-

leerde vragen. Ik denk niet dat het verstandig is nu 

inhoudelijk daarover nog veel te zeggen, omdat het 

uiteindelijk aankomt op de discussie die wij samen 

begin februari zullen hebben.

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede 

termijn? Dat is niet het geval. Dan sluit ik de 

beraadslagingen over dit onderwerp. Ik breng de 

motie in stemming.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M2 met algemene stem-

men.

De VOORZITTER: Er ligt volgens mij geen beslis-

sing voor over dit agendapunt.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Er ligt een ontwerpbesluit voor ten 

behoeve van de herijking. Daarin wordt vastgelegd 

dat de huidige tien projecten worden gehandhaafd 

en dat er niets wordt toegevoegd. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Daarin wordt nog steeds Veenweide genoemd en dat 

punt hebben wij eruit gehaald bij de bespreking van 

Kwatta. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het lijkt mij handig het besluit aan te houden totdat 

wij de evaluatie aan de orde hebben.
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De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik heb daar bezwaar tegen op inhou-

delijke gronden. De Staten hebben namelijk zelf 

besloten om elk jaar een herijkingsbesluit te nemen. 

Dan moeten wij dat ook doen. Wij moeten onze 

eigen besluiten nakomen. Wij stellen daarmee 

verder niets vast, mijnheer Swane, alleen is het de 

feitelijke constatering waaruit de projecten in 2004 

hebben bestaan, want het jaar is om. Laten wij ons 

richten op de herijking 2005.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

kan weinig bezwaar hebben om vast te stellen dat 

er iets is wat wij al weten. Ik vind het goed. 

De VOORZITTER: Ik heb het besluit hier voor mij. 

Ik was ervan uitgegaan dat de herijking slechts ter 

kennisneming aan de Staten was gezonden. Formeel 

is het echter een besluit en als zodanig moet ik dat 

afhandelen.

Mevrouw JONKER (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil duidelijk maken dat de fractie van de SP uit 

principiële overwegingen tegen de herijking stemt. 

Wij vinden dat wij niet over de informatie beschik-

ken, zodat wij niet kunnen instemmen. 

De heer GAAIKEMA (d66): Mijnheer de 

Voorzitter! Datzelfde geldt voor onze fractie. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met 

de aantekening dat de fracties van de SP en D66 

geacht worden te hebben tegengestemd. 

PS21004ZCW13

Cultuurprogramma 2005-2008

De heer KLEIN KRANENBURG (CDA): Mijnheer 

de Voorzitter! Het cultuurprogramma met het 

beleid 2004-2008 is onderwerp van besluitvor-

ming en is in de commissie uitvoerig aan de orde 

geweest. In de commissie heb ik nog geen compli-

ment uitgesproken, maar namens het CDA wil ik 

dat nu wel doen. Er is op dit moment goed zicht op 

wat er allemaal gebeurt op cultureel gebied en wat 

wij van plan zijn voor de komende jaren.

De integraliteit hebben wij in de commissie 

genoemd als een belangrijk onderwerp om het 

geheel vast te houden, waarbij wij natuurlijk 

moeten voorkomen dat wij zo integraal zijn dat 

alles op alles gaat zitten wachten. Het blijft van 

belang dat zaken die kunnen voortgaan, ook inder-

daad op de goede wijze voortgaan. 

Wij hebben in de commissie een aantal onderwer-

pen genoemd. Eén punt wil ik nog even herhalen. 

Niet alleen de fractie van het CDA, maar ook 

andere fracties hebben gewezen op de wat luchtige 

invulling van de PM-posten en nog niet geheel 

ingevulde prestatieafspraken. De gedeputeerde 

heeft daarop geantwoord dat die afspraken niet 

vrijblijvend zijn. Dat zijn ze voor onze fractie even-

eens niet, dus wij adviseren de gedeputeerde graag 

die afspraken helder en zodanig te formuleren dat 

voor beide partijen vaststaat dat de prestatie voor 

het genoemde geld inderdaad geleverd kan worden. 

Wij vinden dat vooral van belang voor de afspra-

ken op het terrein van cultuureducatie die gemaakt 

worden met de scholen. Wij vinden dat een heel 

goed onderwerp en wij hopen dan ook dat dit op 

een goede manier wordt ingezet en tot uitvoering 

kan komen. 

De voortgang van de subsidiëring van een aantal 

zaken op advies van de Raad van Cultuur heeft 

onze instemming. Eén punt wil ik noemen dat voor 

velen uit Utrecht herkenbaar is, en dat is de voort-

gang van Stut, een gezelschap dat zich heeft gepro-

fessionaliseerd in de afgelopen jaren, zonder het 

contact met de oorsprong te verliezen. Bovendien 

heeft het deelnemers aan Stut ertoe gebracht zich 

te professionaliseren. Ik denk aan het damesduo, 

genoemd Luider & Van Donselaar, die met name 

met het zingen van het Utrechtse lied redelijke 

bekendheid heeft gekregen. 

Het is een goede zaak dat in het cultuurprogramma 

de amateurkunst wordt genoemd. Wij willen bena-

drukken dat de vele activiteiten in de regio hun 

onderstreping verdienen, omdat daarmee de inte-

graliteit opnieuw wordt verwoord. 

Er waren nog een paar vragen. Gaat het CDA 

akkoord met de looptijd van het cultuurpro-

gramma tot en met 2008? Dat doen wij zeker. Wij 

wachten in dat kader de nadere uitwerking af van 

de implementatie van de EHS en de Enveloppen 

van de Hollandse Waterlinie. Hier geldt natuurlijk 

dat de uitwerking rechtstreeks verband houdt met 

de financiering van de plannen. 
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Misschien een wat filosofische opmerking tot slot. 

Het begrip cultuur zoals wij dat thans gebruiken, 

vindt zijn oorsprong in een oud Latijns werkwoord, 

met drie betekenissen:

- bebouwen, oftewel: op orde brengen, dingen 

regelen. 

- verzorgen, oftewel: in stand houden.

- vereren. De fractie van GL zal daarover een 

motie indienen, die wij van ganser harte 

zullen steunen. Dat aspect van vereren zal zich 

namelijk toespitsen op de mogelijkheid om de 

amateurkunst een prijs te verlenen. Wij staan 

daar graag achter. 

De heer NAJIB (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

wil graag aansluiten bij de laatste opmerking van de 

fractie van het CDA. 

“Utrecht heeft culturele kracht”, zo luidt de titel 

van het eerste hoofdstuk. Op tal van gebieden 

wordt aan het culturele leven in de provincie vorm 

gegeven. Dit wordt nog eens benadrukt in de noti-

tie die hier vanavond behandeld wordt. De opsom-

ming die hierin wordt gegeven, benadrukt de cultu-

rele kracht van de provincie. Volgens onze fractie 

is cultuur immers een onderdeel van ons hele 

bestaan. De manier waarop wij dingen doen, is een 

uiting van onze cultuur. De wijze waarop wij naar 

het leven kijken, is ook cultuur. De manier waarop 

wij ons bestaan inrichten, is cultuur. Cultuur is 

allesomvattend. Het gaat over waarden en normen, 

over samenleven, over de bezitsverhoudingen en 

over het dagelijks leven. Terecht wordt in de notitie 

dan ook gesteld dat cultuur een onderdeel dient 

te zijn van andere beleidsterreinen, waaronder 

het economische beleidsterrein en de ruimtelijke 

beleidsterreinen. Cultuur is dus geen geïsoleerd 

beleidsveldje voor alleen liefhebbers. 

Een ander belangrijk uitgangspunt dat wordt 

gehanteerd, is de vergroting van het publiekbereik 

via informatie en educatie. Je brengt het onder de 

aandacht en geeft dus waarden mee aan een breed 

publiek. Wij constateren dat veel initiatieven op 

cultureel gebied hiervoor zorgen. In het cultureel 

programma wordt aandacht geschonken aan zowel 

de behoudende kant als de vernieuwende kant van 

cultuur. Bij dat laatste vervult de amateurkunst 

een belangrijk onderdeel. Behoudend: als wij het 

hebben over het erfgoed. Zorgdragen voor de histo-

rie van gebouwen, landschappen en monumenten. 

Vernieuwend: als wij het hebben over beeldende 

kunst en podiumkunst en zeker ook de amateur-

kunst. Beide kanten zijn goed terug te vinden in de 

nota en zijn voorzien van waardevolle initiatieven 

en beleidsvoornemens. 

Tot slot. De goede infrastructuur die bijdraagt aan 

het behoud tot stimulering van cultuur, de samen-

werking binnen het Erfgoedhuis, binnen de diverse 

organisaties op het gebied van podiumkunsten in 

de stad Utrecht en de diverse componenten, vinden 

wij hier een goed voorbeeld van. Het zijn voor ons 

belangrijke zaken op cultuurgebied, die goed zijn 

verwoord c.q. die worden voorgenomen in de nota. 

Derhalve kan de fractie van de PvdA instemmen 

met het cultuurprogramma voor de komende jaren.

Wij willen ten slotte onze complimenten uitspreken 

voor de vorm en de helderheid waarmee de nota is 

vormgegeven. 

De heer VAN BENTHEM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook van onze zijde een compliment 

voor deze eerste aanzet tot een integrale nota. 

Integraal ten aanzien van cultuur. Integraal bete-

kent in onze ogen echter ook: meer aandacht voor 

bijvoorbeeld de wisselwerking van het beleidsveld 

cultuur, de kenniseconomie, recreatie, de sociale 

agenda, et cetera. Zo kenschetst gedeputeerde Mik 

het recreatieve profiel van Utrecht als bleek. Hoe 

zou je daarmee bijvoorbeeld vanuit cultuur iets 

kunnen doen, zodat mensen voor de cultuur naar 

Utrecht komen en daar ook blijven? Dat vergt in 

de ogen van onze fractie een duidelijk profiel voor 

Utrecht. Het cultuurprofiel voor Midden-Nederland 

“Jonge Ruimte” is door de Raad voor Cultuur afge-

schoten als “te abstract” en een “te grote aandacht 

voor nationale thema’s”. Met dat signaal doen wij 

nu nog niets en wij kunnen daar nu overigens 

ook nog niets mee. Toch is het belangrijk, want 

waar kiezen wij nu echt voor? Dat zou volgens 

ons de komende jaren goed uitgezocht moeten 

worden. Wij moeten niet achterover leunen nu 

wij een toename van de subsidies voor Utrecht in 

het convenant met het Rijk signaleren. Natuurlijk 

is dat mooi, maar het is meer een inhaalslag voor 

de achterstand. De lijn moet dus verder opgepakt 

worden en dat vereist de net bepleite selectiviteit: 

groeien, daar waar je onderscheidend bezig kunt 

zijn. Graag zien wij dat tijdig opgepakt, zodat de 
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basis voor een succesvol vervolg gelegd kan worden.

Ook voor de kenniseconomie en een goed cultu-

reel en creatief klimaat van levensbelang. Zo heeft 

Amerikaans onderzoek verband aangetoond tussen 

een goed cultureel klimaat en een hoge econo-

mische groei; creativiteit als economische motor. 

Laten wij ook die signalen oppakken en verder 

uitwerken.

Bij de algemene beschouwingen heeft de fractie 

van de VVD gevraagd aan het college wat wij 

als provincie in deze tijd op het terrein van de 

veiligheid konden doen. Welnu, in deze tijd past 

aandacht voor normen en waarden. Nu actueler 

dan ooit. Dat past uitstekend in een van de belang-

rijkste onderdelen van deze nota, de cultuuredu-

catie. Cultuureducatie omvat niet alleen het in 

aanraking komen met cultuur en deze beleven, 

maar cultuureducatie is ook bij uitstek geschikt 

om normen en waarden te behandelen en om 

elkaars verschillen in culturele achtergronden te 

begrijpen. Daar ligt een belangrijk fundament om 

in onze pluriforme samenleving samen te leven. 

Cultuureducatie hoort dan ook thuis op elke school 

in deze provincie en niet slechts in 70% van de 

scholen. Het doel zou dus moeten zijn 100% bereik 

aan het eind van deze periode. 

Als het gaat om de culturele hoofdstructuur steu-

nen wij de aandacht voor een gebiedsgerichte 

aanpak en het sturen via de ruimtelijke ordening. 

Cultuur krijgt een plaats in de gebiedsinrichting. 

Overigens hoeft dat wat ons betreft niet hoogdra-

vend en abstract te zijn. Maak de historie zichtbaar 

in de vorm van beelden of maquettes. Zo kun je 

op een begrijpelijke wijze de eigen geschiedenis 

verbeelden. 

Bij cultuurhistorie denken velen al snel aan kaste-

len, molens en landgoederen, die immers tot 

verbeelding spreken. Wij willen echter graag ook 

aandacht voor het behoud van wellicht minder tot 

de verbeelding sprekende zaken, zoals onze histo-

rische boerderijen en erven. Die zijn ook bepalend 

voor onze omgeving. 

Er zijn enkele punten uit de nota die wij graag 

willen markeren. Als eerste is dat het erfgoedhuis. 

Wij zijn voor de vernieuwing, maar dat betekent 

niet dat wij blindelings moeten afstevenen op het 

koste wat het kost creëren van één organisatie. 

Dat dogma lijkt soms wat te veel leidend te zijn. 

Wij besluiten nu nog tot niets. Hetgeen nu in de 

cultuurnota staat is een mogelijke uitkomst, maar 

in de commissie komen wij hierover nog uitgebreid 

te spreken.

Hetzelfde gaat op voor het museumbeleid. Wij 

krijgen nog een notitie, dus ook hierover zullen wij 

nog met elkaar spreken. Op zich is de steun voor 

kansrijke musea een interessante gedachte, maar 

het stoppen van de ondersteuning van de regionale 

musea is wat ons betreft nog niet aan de orde.

De gevolgen van het Verdrag van Valetta komen 

pas volgend jaar aan bod. Wij vragen nu alvast 

uw aandacht voor een goede invulling van nieuwe 

taak. De provincie moet de huidige taken van het 

Rijk goed overnemen, zonder dat dit leidt tot extra 

werk of vertragingen. Wij hebben daarnaast geen 

behoefte aan extra eisen en regels van de zijde 

van de provincie. Het loopt nu goed, dus laten wij 

zorgen dat wij die taak ook zelf goed doen. 

Wij verbaasden ons wel over de invulling PMe in 

de nota voor de gevolgen van de verdrag. Bij een 

integrale nota Cultuur verwacht je niet dat inte-

graal het geld wordt uitgegeven en dat een belang-

rijk onderdeel, zoals Malta, P M wordt opgenomen. 

Daarbij komt dat het IPO twee weken geleden aan 

de Tweede Kamer een brief heeft verzonden, waarin 

men voor de provincies grote financiële risico’s 

signaleert. Kosten bij opgravingen komen deels 

voor rekening van de provincie en doordat dit een 

openeinderegeling is, lopen wij navenante risico’s. 

Waarvan gaan wij dat straks betalen? Wij hebben 

het PM geraamd, terwijl wij nagenoeg het hele 

cultuurbudget nu gaan besteden. 

De Amateurkunst. Een groot goed en voor een 

belangrijke deel is het een taak van de gemeenten, 

maar ook de provincie heeft een faciliterende en 

stimulerende taak. Vandaar onze steun voor het 

initiatief van de fractie van GL, zolang het maar 

geen bobo-feest wordt maar een echte stimulans 

voor de amateurkunst. 

De criteria en de prestaties. Zoals wij in de 

commissie al hebben gezegd, en ik wil dat hier 

nogmaals zeggen, hebben wij ons verbaasd over 

het kennelijke gemak waarmee het advies van onze 

eigen commissie Schnabel is gepasseerd op een 

aantal onderdelen. De reden die daarvoor werd 
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gegeven was erg summier; pas in de commissie 

kwam daarop een bevredigend antwoord. Het is 

goed vooraf de criteria helder te hebben en om 

duidelijk te maken welke politiek-bestuurlijke 

overwegingen nog meer bepalend zijn. Je moet in 

dit soort zaken volstrekt zuiver willen zijn. Dat 

geldt ook voor de prestaties van de instellingen. 

Die komen zo nu en dan slechts marginaal in de 

nota terug. De prestaties die wij met de instel-

lingen afspreken zouden dan ook wat meer in de 

cultuurnota moeten komen. Denk aan het uitwis-

selen van kennis en kunde met amateurgezel-

schappen, samenwerken met scholen, activiteiten 

in de regio, publieksbereik et cetera. Zeker als 

dat soort zaken bepalend blijkt te zijn voor het al 

dan niet ontvangen van subsidie: dan behoort dat 

immers terug te komen als een prestatie-indicator. 

Tot slot kan de fractie van de VVD instemmen 

met de committering van de gelden tot en met 

2008, alsmede met de invulling van de Kwatta-

maatregelen. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van GL staat positief 

tegenover het Cultuurprogramma 2005-2008. 

De provincie voert, dat is duidelijk, een actief 

beleid. Dat is terecht, want kunst brengt mensen 

bij elkaar, het geeft ontspanning en reflectie, het 

geeft nieuwe inzichten en het doet verlangen. In 

Utrecht is er veel gaande. De cultuur is er spring-

levend en dat blijkt dan ook uit de afgesloten 

convenanten. 

De nota is door zijn inhoud en door het feit dat 

er een door alle sectoren heen beschreven samen-

hangend beleid is geformuleerd, een goed verhaal 

geworden. In de commissie heb ik hierover 

uitvoerig betoogd. Ik ga dat verder niet helemaal 

herhalen. Ik heb daar aandacht gevraagd voor een 

tweetal punten, die wat ons betreft wat meer naar 

voren hadden mogen komen. Het ene is genoemd 

door collega Van Benthem met betrekking tot de 

criteria van de adviescommissie, die van tevoren 

een keer in de commissie zouden moeten worden 

besproken. Als je een commissie namelijk op pad 

stuurt om advies te geven, moet je met zeer goede 

argumenten komen om daarop terug te komen. 

Het tweede punt betrof het cultureel erfgoed, ik 

denk aan de Hollandse IJssel, waar onze provincie 

bijzonder rijk aan is.

Ik heb in de commissie ook aandacht gevraagd 

voor de amateurkunst. De provincie heeft nadruk-

kelijk veel ruimte daarvoor gegeven in de beleids-

nota. Dat is terecht, want amateurkunst verbindt 

mensen, draagt bij aan het sociale leven en draagt 

bij aan dynamiek en vernieuwing in de kunstsector. 

In de provincie zijn naar schatting 300.000 mensen 

amateurkunstenaars. Er zijn zo’n 1000 verenigin-

gen. Dat zijn voorwaar geen geringe getallen. 

In de commissie heb ik het voorstel gedaan om de 

waardering voor de amateurkunst en het commit-

ment van de provincie nog eens te benadrukken 

door het instellen van een provinciale cultuurprijs 

ter bevordering en waardering van de amateur-

kunst. Een prijs, waarbij gedacht kan worden aan 

€ 5000 plus een beeld of iets dergelijks, die gegeven 

kan worden aan verenigingen of individuen die 

nadrukkelijk de amateurkunstbeoefening hebben 

bevorderd in onze provincie. Het moet een prijs 

zijn overigens, die besteed moet worden in relatie 

tot de amateurkunst en die niet bestemd is om van 

op vakantie te gaan, bijvoorbeeld. Tot mijn zeer 

grote genoegen is hiervoor een grote steun, die naar 

mijn idee bijdraagt aan het positieve signaal dat het 

instellen van een dergelijke prijs moet geven aan de 

amateurkunst. Het voorstel tot een besluit hiertoe 

is vervat in een amendement dat ik zal indienen 

mede namens de fracties van het CDA, de PvdA, de 

VVD, D66, de SP, de ChristenUnie en de LPF. De 

gedeputeerde wordt in het amendement verzocht 

het voorstel nader uit te werken en het vervolgens 

een keer te bespreken in de commissie. In het over-

leg dat heeft plaatsgevonden tussen de onderteke-

naars is een aantal gedachtelijnen geformuleerd dat 

betrekking heeft op het opstellen van een dergelijk 

voorstel. Die gedachtelijnen hebben betrekking 

op zaken waarbij het hele terrein van de amateur-

kunst bestreken moet worden en waarbij een en 

ander ondergebracht moet kunnen worden bij het 

Utrechtse Huis voor de Amateurkunst. De uitrei-

king en de prijs zelf mag absoluut niet een bobo-

feest worden, maar moet iets zijn wat een stimulans 

geeft aan de amateurkunst. 

Amendement A1 (GL, PvdA, D66, CDA, VVD, 

ChristenUnie, SP, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 16 

december 2005 ter bespreking van het provinciale 

Cultuurprogramma 2005-2008;
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overwegende:

- dat de amateurkunst een belangrijke bijdrage 

levert aan het sociaal en cultureel leven in de 

provincie én aan de cultuurbeoefening in het 

algemeen;

- dat de provincie Utrecht een actief en om-

vangrijk beleid voert ter bevordering van het 

cultureel leven en behoud van het provinciaal 

erfgoed in de provincie, en dat de amateur-

kunst hierbij een belangrijke plaats inneemt;

- dat, ten slotte, de betekenis van amateurkunst 

voor samenleving en cultuur nadrukkelijk 

waardering verdient;

besluiten;

tot het instellen van een jaarlijkse provinciale 

cultuurprijs ter bevordering en waardering van de 

amateurkunst in de provincie, uit te reiken aan 

verenigingen of individuen die nadrukkelijk de 

amateurkunstbeoefening bevorderd hebben;

en besluiten voorts:

om voor prijs, public relations, werving, et cetera, 

jaarlijks maximaal € 20.000 ten laste van de 

begrotingspost “nog aan te wenden Cultuurpro-

gramma” uit het Cultuurprogramma onder 1, 

algemeen;

verzoeken:

Gedeputeerde Staten in overleg met het Utrechtse 

Huis voor de Amateurkunst hiertoe een voorstel 

te doen.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! In de commissie hebben wij de term 

“streekplan voor de cultuur” genoemd. Na alle 

plannen die al langs geweest zijn, zal ik dat nu 

maar niet meer doen. 

Onze fractie vindt het een goed en volledig 

cultuurprogramma. Wij vinden dat de rol van 

de provincie daarin goed wordt verwoord. In de 

commissie is nog opgemerkt dat er te veel aandacht 

naar de steden zou uitgaan. Wij zijn het daarmee 

niet eens. Er gebeurt in de provincie zelf, zeg maar: 

het platteland, heel veel, maar je kunt niet ontken-

nen dat de steden heel belangrijke cultuurdragers 

zijn in onze provincie. 

Wij zijn enthousiast over het feit dat er het voor-

nemen is de fysieke toegankelijkheid van de accom-

modaties te verbeteren, alleen is het ons niet hele-

maal duidelijk hoe dat nu precies wordt aangepakt. 

Wij hebben de motie mede ondertekend. Dat moge 

duidelijk zijn. 

Wij gaan ervan uit dat er na 2008 ook nog geld zal 

zijn voor de cultuur in deze provincie. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Veel zaken die zijn 

genoemd, met name door de fractie van de VVD, 

onderschrijven wij. Toch wil ik nog enkele woor-

den wijden aan de kunst en de cultuur als zodanig. 

Lang niet alle gesubsidieerde kunstuitingen voldoen 

aan onze verwachtingen inzake verantwoorde 

kunst. Verantwoorde kunst, zoals wij die beleven 

in de zin als ‘antwoord met uw gaven en talenten 

die u heeft gekregen van Uw Schepper aan Uw 

Schepper’. Wij hebben het niet over smaak, maar 

wel over alles wat waar is, alles wat waardig is, 

alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, solide en 

betrouwbaar. Wij zien de kunst als een gave van 

God aan de mensen om Hem mee te dienen. 

Ik wil apart stilstaan bij paragraaf 4.1, de 

Amateurkunst, in het bijzonder de incidentele 

subsidies. Deze ondersteunen kansrijke projecten 

die kwalitatief van niveau zijn en die een meer dan 

lokaal hebben. Er wordt gezegd enige wijzigin-

gen aan te brengen in de Regeling Amateurkunst 

om deze beter te laten aansluiten op de praktijk; 

de criteria voor het toekennen van die subsidies 

worden hergeformuleerd. Een van deze nieuwe 

criteria is dat het project ook aantrekkingskracht 

heeft op andere – en dan komt het – dan de traditi-

onele doelgroepen. Dat zouden bijvoorbeeld oude-

ren en jongeren kunnen zijn. Wij vinden dat een 

lastig criterium. Wie bepaalt wat traditionele doel-

groepen zijn voor welke kunstuiting? Toepassing 

van het criterium kan onzes inziens leiden van een 

zekere willekeur. Daarnaast is de vraag: waarom 

mogen die projecten niet gewoon gericht zijn op 

traditionele doelgroepen? Ook dan genieten er veel 

mensen van, wellicht juist meer dan wanneer de 

organisatoren zich in allerlei bochten moeten wrin-

gen om het bereiken van niet-traditionele doelgroe-

pen te realiseren. 
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Ten slotte kan het criterium leiden tot het bevoor-

delen van juist de grootstedelijke projecten. Daar 

zijn met name de niet-traditionele doelgroepen 

- althans ik denk dat het college die zo ziet – in 

enige omvang te vinden en niet in de gebieden met 

een redelijk homogeen samengestelde bevolking, 

zoals die veelal in plaatsen buiten de grote steden te 

vinden is. Ik dien daarom een motie in, die luidt:

Motie M3 (ChristenUnie, VVD, CDA, SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 16 december 2004;

constaterende:

dat het college van Gedeputeerde Staten nieuwe 

subsidiecriteria heeft vastgesteld inzake inciden-

tele subsidies voor amateurkunst;

overwegende:

- dat een van de criteria luidt dat, om voor 

subsidie in aanmerking te komen, het project 

aantrekkingskracht dient te hebben op niet-

traditionele doelgroepen;

- dat bovengenoemd criterium geen bijdrage 

levert aan de verhoging van de kunstzinnige 

kwaliteit van een project als zodanig;

- dat genoemd criterium in de praktijk kan 

leiden tot het bevoordelen van grootstede-

lijke initiatieven boven initiatieven die elders 

ontwikkeld worden;

roepen het college op:

de criteria inzake incidentele subsidies voor 

amateurkunst te herformuleren en het criterium 

“aantrekkingskracht op niet-traditionele doelgroe-

pen” daaruit te laten vervallen,

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Een van de dingen die mij na het aantreden als 

Statenlid sterk opviel, was dat nadien elke dag wel 

een envelop op de deurmat is geploft afkomstig 

van de instellingen die op de laatste pagina van het 

Statenvoorstel zijn genoemd. Op die manier word je 

dan genoodzaakt kennis te nemen van datgene wat 

met name in de amateurhoek en de podiumkun-

sten wordt gepresenteerd als zijnde cultuur. Ik wil 

niet verhelen dat mij dat af en toe tot de verzuch-

ting heeft gebracht: alles mag dan cultuur zijn, 

maar cultuur is ook niet alles. 

Op zichzelf heeft de SGP een weloverwogen, bewust 

positieve houding tegenover cultuur, zeker als 

wij kijken in het Statenvoorstel over het cultureel 

erfgoed en dergelijke: geen kwaad woord daarover. 

Toch vind ik de kennisname onder andere langs 

deze weg van dit soort cultuuruitingen best wel 

eens moeilijk. Ik heb in de commissie een voor-

beeld genoemd van theatervoorstellingen onder 

de naam “Eva”, die een soort parodie geeft van 

een van de meest fundamentele Bijbelse gegevens, 

namelijk: na de Schepping volgt de zondeval. 

Vooral in een tijd als deze, waarin wij herden-

ken dat Christus op deze aarde is gekomen om 

de wereld uit de zonde te redden en als je dan 

nog eens nadenkt over wat er in zo’n voorstelling 

wordt gepresenteerd, dan zal het u niet verbazen 

dat uiteindelijk dit soort cultuuruitingen ons ertoe 

heeft gebracht dit cultuurprogramma geen steun 

te verlenen. Laat, nogmaals, onverlet de waarde-

ring die wij hebben voor een aantal hoofdstukken, 

zoals die over het erfgoed, maar er zitten zoveel 

onoverkomelijke bezwaren in het hoofdstuk over 

de kunsten en ook kijkend naar het lijstje, en ik 

leg daar de folders naast en zie dat regelmatig de 

zondag in het geding is, dan kan de fractie van de 

SGP met dit voorstel niet instemmen. Daar komt 

bij dat tegen het advies van de commissie Schnabel 

in een aantal instellingen subsidie heeft gekre-

gen dat door deze commissie als niet-subsidiabel 

werd aangemerkt. Je hoeft een advies niet slaafs te 

volgen, maar als je je eigen voorkeuren wilt volgen, 

dan heb je een plechtig advies ook niet nodig. 

Ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb waarom wij 

als fractie uiteindelijk op principiële gronden tegen 

dit voorstel zullen stemmen. Daarnaast zijn er 

enige zakelijke overwegingen. Bij het project Vrede 

van Utrecht kent u onze aarzelingen; een vergaar-

bak van van alles en nog wat. Er is een aantal PM-

posten, waarop in de commissie al is gereageerd, 

maar zoals dat hier in zit, is ook dat niet helemaal 

zuiver. Dat zijn echter zakelijke dingen. Het gaat 
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ons om de principiële aspecten van het cultuur-

beleid die ons onze steun onmogelijk maken.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Utrecht doet het goed. Uitstekend. 

Dan heb ik het over stad én provincie als het gaat 

om het cultuurbeleid, de culturele uitstraling, het 

culturele profiel. Er is zeer veel gaande. Terecht 

is dat hier gesignaleerd. Met name de afgelopen 

periode is er veel op gang gebracht. Ik zeg er altijd 

bij dat dit niet alleen de verdienste is van de poli-

tiek. Dat is namelijk vooral de verdienste van de 

culturele instellingen zelf, die zeer hard aan de 

weg timmeren, die gelukkig in toenemende mate 

samenwerken en daardoor de handen op elkaar 

kregen bij andere overheden als het om subsidie 

gaat. Men ziet namelijk liever samenwerking dan 

contraproductief met de rug naar elkaar gaan 

staan. Dat heeft ook te maken met het toenemende 

enthousiasme van vele verenigingen, amateurgezel-

schappen die aan de weg timmeren, en – dat mag 

de politiek op haar conto schrijven – ook dankzij 

het actieprogramma Cultuurbereik en het steeds 

meer van de grond komen van cultuurbeleid met 

name in kleinere gemeenten. Die kleinere gemeen-

ten moeten vaak kiezen als het gaat om de inzet 

van beperkte middelen en die in toenemende mate 

dankzij het actieprogramma lokaal steeds meer 

interessante dingen laten zien.

“Cultuur moet bijdragen aan het profiel van de 

provincie”, zegt de heer Van Benthem. Ik ben dat 

met hem eens. Sterker nog: de cultuur in Utrecht 

doet dat ook. Het profiel van de provincie Utrecht 

is niet dat het een provincie is die gelegen is aan 

de rotonde van Nederland en een doorgangssluis 

is. Nee, het profiel van de provincie Utrecht is 

dat het het cultuurhistorisch hart van Nederland 

is. Er is geen provincie die ons nazegt dat de 

ruggengraat van de provincie bestaat uit drie 

historische belangrijke verdedigingslinies – de 

Hollandse Waterlinie, de Romeinse Limes en de 

Grebbelinie – en er is geen provincie die ons kan 

nazeggen dat men verhoudingsgewijs de meeste 

monumenten en kastelen heeft. Volgend jaar is 

het Kastelenjaar. Wij zullen wat dat betreft wat 

laten zien samen met het Erfgoedhuis en het 

TRU. Recreatie en Toerisme wordt hierbij natuur-

lijk nadrukkelijk bij betrokken. Ik leg hierop de 

nadruk, want cultuur is van grote betekenis, ook 

voor mensen die participeren in allerlei culturele 

uitingen en voor de grote genieters van culturele 

uitingen. Tegelijkertijd levert cultuur een belang-

rijke bijdrage aan het woon- en leefklimaat van 

mensen, dus ook aan het vestigingsklimaat voor 

bedrijven en dus ook aan economische ontwik-

kelingen. Utrecht heeft een zeer interessant vesti-

gingsklimaat. Dat blijkt in alle opzichten. Ik maak 

mijzelf wijs dat het behalve met ons interessante 

cultuurlandschap, ook alles te maken heeft met 

ons culturele profiel. Wij moeten daar zuinig op 

zijn en dat zijn wij ook, want met dit vierjarige 

cultuurprogramma geven wij een zeer belangrijke 

impuls aan de nieuwe ontwikkelingen in de drie 

sectoren die nu voor het eerst integraal gepresen-

teerd worden: de kunsten, het erfgoed en de media. 

Dat wordt opgemerkt, met name door het Rijk. Er 

is geen regio die in het cultuurconvenant met het 

Rijk zo veel extra heeft weten binnen te slepen dan 

de regio Utrecht. Dat is primair niet onze verdien-

ste, maar dat is de verdienste van de culturele 

instellingen zelf en van alle mensen die daarvoor 

hun meest creatieve gaven hebben ingezet. Wij 

profiteren en genieten er echter allemaal van en het 

culturele profiel van Utrecht is daar ten zeerste mee 

gediend. 

Wij hebben het vierjarige cultuurprogramma nage-

noeg ingevuld, ook in financiële zin. Er is door 

enkele woordvoerders nog gewezen op de drie 

PM-posten. Dat zijn de posten die samenhangen 

met het verder invullen van de cultuurhistorische 

hoofdstructuur. Die cultuurhistorische hoofdstruc-

tuur heeft terecht afgelopen maandag een belang-

rijke plaats gekregen bij de vaststelling van het 

nieuwe streekplan. De Staten hebben daarbij duide-

lijk gemaakt dat het hun ernst is als het gaat om het 

veiligstellen en als het gaat om het ontwikkelen van 

zaken die te maken hebben met die cultuurhisto-

rische hoofdstructuur. Denkt u aan de waterlinies, 

de Grebbelinie en de kastelen en landgoederen. 

Aan het streekplan komt een uitvoeringsactieplan 

te hangen, waaraan middelen ten grondslag liggen. 

In die discussie doen een paar van die zaken mee 

die samenhangen met de cultuurhistorische hoofd-

structuur. Bij de verdeling van die middelen zal 

voor een aantal posten in deze nota naar oplossin-

gen worden gezocht. Vandaar staan ze voorlopig als 

PM. Het is echter zeker de bedoeling dat wij ze de 

komende tijd gaan invullen.
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Dit is tegelijkertijd een cultuurnota die op elk 

onderdeel concrete producten en resultaten in beeld 

brengt. Geen vage vergezichten en visioenen, maar 

concrete producten en resultaten. Dan spreekt 

het voor zich dat die vertaald worden in prestatie-

afspraken met de instellingen die uiteindelijk een 

bijdrage onder andere van de provincie ontvangen. 

De fractie van het CDA noemde met name het punt 

van cultuureducatie. Dat krijgt daarin een grote 

plek en dat heeft mijn volledige instemming. 

Invulling van het Verdrag van Malta. Dat loopt 

bij de Tweede Kamer en ik kom daarop terug in 

de commissie zodra de Tweede Kamer gesproken 

heeft over de vraag hoe omgegaan moet worden 

met onze archeologische waarden, met name als 

het gaat om ontwikkelingen in de ruimtelijke orde-

ning. De Kamer worstelt daar al een tijdje mee, 

maar naar verwachting zal er in het voorjaar een 

uitspraak komen. Op basis daarvan vult de provin-

cie dan het beleid in. Wij gaan dus niet een eigen 

beleid daaroverheen zetten. Dit ter geruststelling 

van de Staten.

Dan de criteria die de adviescommissie gebruikt 

als het gaat over het beoordelen van de cultu-

rele instellingen die voor de convenantsgelden in 

aanmerking willen komen. Ik heb in de commis-

sie al toegezegd dat wij voor de volgende keer 

die criteria van tevoren wat helderder willen 

communiceren. Waar de landelijke Raad voor de 

Cultuur voortdurend mee worstelt, worstelt even-

eens zo’n regionale adviescommissie mee. In de 

Tweede Kamer is die landelijke commissie terecht 

een onderwerp van gesprek en dat zal het wat mij 

betreft ook worden in de provincie. 

De fractie van de ChristenUnie wijst nog een keer 

op de criteria voor toekenning van incidentele 

subsidies amateurkunst. Is de motie inmiddels 

rondgedeeld?

 

De VOORZITTER: De motie die de heer Nugteren 

heeft ingediend, lijkt een amendement te zijn.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

U kunt dat ongetwijfeld beter beoordelen dan ik. Ik 

dacht dat in het kader van het dualisme een besluit 

over iets dergelijks aan Provinciale Staten was. 

De VOORZITTER: Het is een besluit dat de begro-

ting verandert. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De motie of het amendement wordt 

nu uitgedeeld. Wij moeten hier toch iets meer over 

zeggen, want dit gaat wel erg kort door de bocht. 

Zoals wij weten worden de subsidies voor amateur-

kunst beoordeeld en van advies voorzien door een 

onafhankelijke adviescommissie, die bestaat uit 

deskundigen uit alle disciplines die in de amateur-

kunst worden beoefend. Die commissie hanteert 

daarbij niet één criterium dat hier in beeld wordt 

gebracht, maar hanteert zeven criteria. Om de reële 

proporties van de motie te kunnen beoordelen, 

noem ik ze: artistieke kwaliteit, oorspronkelijkheid, 

zeggingskracht, vakmanschap, zakelijke kwaliteit, 

aantrekkelijkheid voor het publiek en ook voor 

andere dan traditionele publieksgroepen. Dat 

laatste wil de heer Van Kranenburg uit de criteria 

verwijderen. Het is een van de zeven criteria en wat 

mij betreft is het een heel respectabel criterium. 

Je moet namelijk vanzelfsprekend proberen in de 

amateurkunst elke keer je grenzen te verleggen en 

nieuwe bronnen aan te boren en nieuwe doelgroe-

pen te bereiken die je nog niet hebt bereikt. Dat is 

niet het enige criterium; het is in het tableau van 

criteria een van de zeven. Ik wil de motie dan ook 

met klem ontraden, want anders zijn wij bezig om 

erg selectief het advieswerk van die onafhankelijke 

commissie in te perken. Daarvoor lijkt mij geen 

enkele aanleiding te bestaan.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Het werk van de advies-

commissie wordt alleen maar vereenvoudigd, want 

er vervalt een criterium dat niet te meten is. Wat is 

een traditionele doelgroep voor welke kunstuiting? 

En: wie bepaalt dat? Daarop heb ik de gedeputeerde 

nog niet horen antwoorden. Er zijn inderdaad 

meerdere criteria; dat heb ik niet ontkend. Het gaat 

slechts om een van de criteria, waarvan de onder-

tekenaars van de motie vinden dat die onterecht en 

onjuist is. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik wijs erop dat het een van de zeven 

criteria is. Concreet: als een koor een repertoire wil 

brengen op een avond en een van de onderdelen 

daarvan zou aantrekkelijk gemaakt kunnen worden 
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voor jongeren die je normaal niet bij dat soort 

kooruitvoeringen ziet, dan ben je naar mijn mening 

goed bezig. Nogmaals, het is niet exclusief, maar 

het is een van de aspecten die je in je beoordeling 

wel degelijk mag betrekken. Wij moeten proberen 

nieuwe doelgroepen te bereiken. Wat te denken 

van onze multiculturele samenleving? Die is hier-

mee ook in beeld, en dat zou de motie zomaar als 

criterium weghalen. Ik vind dat eerlijk gezegd een 

beetje – mag ik het zo zeggen – kortzichtig. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ervaar het zelf niet als 

zodanig. Ik noem het eerder breeddenkend. Dat is 

echter een kwestie van subjectiviteit. En daarmee 

raken wij precies de kern: dit criterium leidt tot 

subjectieve besluitvorming. 

Dan de andere criteria. Als wij praten over de 

oorspronkelijkheid van activiteiten: ja, daar kan ik 

mee leven. De zeggingskracht ervan: ja zeker. Het 

te verwachten vakmanschap: absoluut, daar moet 

je naar kijken. Bijdrage aan veelzijdigheid: prima. 

Zakelijke kwaliteit: absoluut, begin daar maar mee. 

Dan hoeft het door ons genoemde criterium er 

helemaal niet mee bij te staan. Het voegt in wezen 

niets toe. Het weerhoudt slechts mensen om voor 

een traditionele doelgroep leuke en goede dingen te 

doen en een cultuurbijdrage te leveren. Dat betreu-

ren wij. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Nogmaals, het is een van de zeven 

criteria die juist inspelen op de maatschappelijke 

ontwikkelingen, waarin je met meerdere doel-

groepen te maken hebt en die je graag bij je kunst, 

zowel in de aanbodsfeer als in de afnamesfeer, wilt 

betrekken. Het college ontraadt deze motie. 

Ik heb waardering voor de positieve insteek van 

de heer Bisschop. Hij is positief ten opzichte van 

cultuur en de culturele paragraaf. Dat wordt uiter-

aard zeer gewaardeerd. 

De principiële bezwaren van zijn fractie tegen 

sommige cultuuruitingen delen wij niet, maar wij 

respecteren die wel.

De amateurkunst. Terecht hebben veel fracties 

erop gewezen dat de amateurkunst groeit en 

bloeit. Dat zie je inderdaad: het aantal clubs in 

allerlei disciplines neemt toe en niet in de laatste 

plaats vanwege de perfecte ondersteuning door 

het Utrechtse Huis voor de Amateurkunst met de 

prozaïsche naam Zimihc (Zat ik maar in Hoog 

Catharijne). Die ondersteuning is inmiddels door 

het Rijk ontdekt met een aparte projectbijdrage om 

ook voor de culturele samenleving een ondersteu-

ningsaanbod te krijgen. Ik vind het klasse dat men 

dat voor elkaar heeft weten te krijgen, want er is 

geen enkele provinciaal werkende instelling die bij 

het Rijk rechtstreeks subsidie heeft weten te krij-

gen. In die zin beschouwt het college de motie, die 

inmiddels amendement heet, als een stevige onder-

steuning voor de betekenis van de amateurkunst. 

Het lijkt het college een mooi instrument om de 

amateurkunst – de amateurkunst moet het overi-

gens zelf verdienen – in het zonnetje te zetten. Ik 

zal inderdaad met de Staten en met het Huis voor 

de Amateurkunst kijken hoe wij dat op de beste 

manier uitvoering kunnen geven. Dan hoop ik dat 

het ons lukt in 2005 ten laste van de begrotings-

ruimte die er nog is binnen het cultuurprogramma 

– in die zin is het dus een amendement op het 

cultuurprogramma – die prijs in te stellen.

De VOORZITTER: Dan de tweede termijn.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil reageren op motie M3, die is ingediend door 

de fractie van de ChristenUnie. Onze fractie kan 

zich daarin niet vinden om de volgende redenen. 

Ten eerste is het de vraag wat de definitie is van 

traditioneel en niet-traditioneel. Kennelijk is daar-

over een bepaalde gedachte, die in de motie echter 

niet verder wordt benoemd. 

Ten tweede. Uitgaande van het feit dat er een 

bepaald onderscheid aan te geven zou zijn, doet 

het de suggestie wekken dat inwoners van de stad 

meer niet-traditioneel zijn en inwoners van buiten 

de stad meer traditioneel zijn en dat zij zich ook 

in kunstuitingen op die manier uiten. Ik weet niet 

waarop dat gebaseerd is en betwijfel ten zeerste of 

dat de werkelijkheid is. 

Het derde argument, zoals ook al door de gedepu-

teerde naar voren is gehaald, is dat het een crite-

rium is dat je los moet zien van wie waar woont en 

dergelijke. Het heeft te maken met vernieuwing en 

het bereiken van nieuwe groepen in de samenleving 

en die te betrekken bij de kunst. Ik vind dat een 

dergelijke motie mensen niet bindt, maar ze uit 

elkaar brengt. 
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Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb dezelfde argumenten als de frac-

tie van GL om niet voor deze motie te zijn.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hecht eraan te zeggen 

dat ik mijn motie handhaaf.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Het amendement A1 hebben wij als enige frac-

tie welbewust niet gesteund, omdat wij het niet 

nodig vinden naast de subsidiëring die al een 

vorm van erkenning inhoudt – hoe je daarover ook 

denkt – ook nog een prijs beschikbaar te stellen. 

Het is een beetje overdone. 

Motie M3 steunen wij. Ik vind het treffend hoe 

raak de heer Nugteren het bezwaar van niet-tradi-

tionele doelgroepen/traditionele doelgroepen als 

criterium wel op te nemen, weet te verwoorden. 

Heel knap. Daarom moet het er ook uit.

De VOORZITTER: Dan gaan wij over naar de 

besluitvorming. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A1. Tegen het 

amendement heeft gestemd de fractie van de SGP.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M3 te aanvaarden. Tegen de motie 

hebben gestemd de fracties van de PvdA, GL en 

D66.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel. De fractie van 

de SGP wordt geacht tegen het voorstel gestemd te 

hebben en de fractie van GL tegen het project Vrede 

van Utrecht.

PS2004ZCW15

Behoud Utrechtse Molens

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De inbreng van de Stichting De Utrechtse Molens 

begon met “Blij maar niet gerust”. En ook wij 

beginnen daarmee. Het CDA heeft namelijk 

dezelfde gevoelens. De 22 Utrechtse molens, onder 

beheer van de Utrechtse molenstichting, blijken 

de afgelopen jaren een behoorlijke achterstand 

te hebben opgelopen in het groot onderhoud. De 

toestand van enkele molens is zelfs zorgelijk. In 

de rapportage van maart 2004 blijkt dit te zijn 

opgelopen tot een bedrag van ruim € 4.600.000, 

daarbij rekening houdend met een bouwkostenstij-

ging van 1,5% en een post Onvoorzien van 10%. 

Met dit voorstel wordt gevraagd om een bedrag 

van € 4.000.000, waarbij de posten Onvoorzien en 

Bouwkostenstijging eruit zijn gehaald. Dit gat moet 

de stichting dichten door subsidies van derden. 

Volgens de fractie van het CDA zijn dergelijke 

financieringsbronnen wel te vinden. Te denken valt 

aan: gemeenten, waterschappen, Vrienden van   , 

platform Het Groene Hart en Natuurmonumenten. 

Daar moet echter wel hard aan gewerkt worden. 

Dit is het eerste voorstel dat geld onttrekt uit het 

Stimuleringsfonds uit het onderdeel Cultuurhistorie 

en Cultureel Erfgoed van € 10.000.000. De fractie 

van het CDA gaat akkoord met het bedrag van 

€ 4.000.000, gedekt uit het Stimuleringsfonds. 

Voorts hopen wij dat het bij die € 4.000.000 blijft. 

Wij willen er tevens bij het college op aandringen 

dat er door de provincie vakkundig en deskundig 

naar de bestedingen en verantwoording wordt 

gekeken. Een nieuw debacle kunnen wij ons niet 

veroorloven en moet dus worden voorkomen.

De heer OVERBEEK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De PvdA is ervan overtuigd dat molens 

voor een belangrijk deel het beeld bepalen in onze 

provincie. Wij hebben dan wel geen klompen 

of tulpen, maar molens zijn belangrijke plekken 

waarmee wij naar buiten zouden moeten treden. 

Echter, toen wij voor het punt kwamen te staan 

dat het onderhoud bij de betreffende 22 molens 

zo zwaar achterwege was gebleven, hebben wij als 

Staten daarvoor een bedrag van € 4.000.000 vrij-

gemaakt om die achterstand weg te werken. Toen 

in de commissie de aangezochte wijze heren hun 

plan kwamen toelichten, bleek echter dat wij aan 

€ 4.000.000 niet genoeg hadden. De fractie van 

de PvdA is van mening dat dit bedrag het maxi-

mum is. Daarom zeggen wij niet dat wij hópen dat 

met de € 4.000.000 de achterstand ingelopen kan 

worden, maar dat wij hiervan een echt principe-

punt maken. Niet meer dan € 4.000.000 willen wij 

daarin investeren. Zoals de fractie van het CDA al 

zei, zijn ook wij van mening dat wellicht via ander 

bronnen aan geld gekomen kan worden. Toch 

vinden wij dat die hele molensituatie iets is waar 

wij trots op moeten blijven en dat wij die moeten 
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vasthouden. Echter, niet voor meer dan een bedrag 

van € 4.000.000.

De heer VAN BENTHEM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! De belevingswaarde van de molens is 

groot. Veel gemeenten hebben een molen in hun 

wapen en veel molens hebben een eigen enthou-

siaste vriendenkring. De molen is een belang-

rijk element in het landschap en omdat wij er in 

Utrecht nog maar zo weinig hebben, verdienen ze 

het om bewaard te worden voor het nageslacht. 

Toch is de fractie van de VVD kritisch over dit 

voorstel, omdat het eigenlijk om een half voorstel 

gaat. Immers, wij moeten het nog een keer hebben 

over de exploitatie in de toekomst. Dat is jammer. 

Een integraal voorstel, waarin zowel de restauratie, 

de toekomstige exploitatie als het onderhoud goed 

geregeld worden, zou beter geweest zijn. Maar goed, 

dat komt nog. 

Wij zijn ook kritisch vanwege het bedrag. Door 

de Molenstichting wordt een bedrag gevraagd van 

minimaal € 4.500.000. Wij geven een bedrag van 

€ 4.000.000, minus € 200.000 voor de exploita-

tie. Een verschil van € 700.000 bij de start. Dat 

gat moet men maar zien te dichten bij gemeen-

ten of particulieren. Ja, dat lukte vroeger ook zo 

goed. Waarom doe je dat? Waarom een dergelijk 

voorstel? Er is € 10.000.000 beschikbaar uit het 

Stimuleringsfonds en waarom reserveer je niet voor 

de zekerheid € 5.000.000? Als het allemaal meevalt, 

is dat meegenomen. Wat gebeurt er echter als het 

tegenvalt? Ja, dan is die andere € 6.000.000 voor 

cultuur uit het Stimuleringsfonds natuurlijk allang 

uitgegeven, maar daar komen wij pas over drie jaar 

achter. Gaan wij dan ineens stoer doen en laten wij 

de molens aan hun lot over? Wat de VVD betreft 

moeten de molens gewoon goed gerestaureerd 

worden. Wij zullen de particuliere bijdrage en de 

bijdrage van de gemeenten hard nodig hebben om 

de exploitatie überhaupt rond te krijgen. Liever dus 

in een keer goed geregeld, dan straks een tegenval-

ler incasseren. Het had dus wat onze fractie betreft 

wat royaler mogen zijn. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben het eens met de fractie van de 

VVD, dat wij straks niet moeten zitten met het 

punt hoe het verder moet als het niet genoeg blijkt 

te zijn. Ik vind het een lastig dilemma. € 4.000.000 

is ontzettend veel geld waar wij nu even heel snel 

over beslissen. Ik wacht het antwoord af van de 

gedeputeerde op de vraag van de fractie van de 

VVD.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Was het niet het inmid-

dels ex-VVD-Statenlid Galliard die nota bene in 

het koetshuis van Kasteel Amerongen – ook al zo’n 

financieel punt – tijdens een commissievergadering 

als eerste zijn zorgen uitte over de Molenstichting. 

Hij zocht een waardige ambiance. 

Na de eerste voorzichtige vragen werd al snel duide-

lijk dat er inderdaad een fors probleem was. De 

schatting van het college: € 4.000.000. De schatting 

van het interim-bestuur: € 4.700.000. Dat bestuur 

zei dus gewoon € 650.000 tekort te komen. 

In het voorliggende voorstel verzoekt het college 

om een budget van € 4.000.000. Graag hoor ik een 

bevestiging van het college dat voor dit bedrag 

de betrokken molens in goede staat gebracht en 

gehouden kunnen worden. Zo niet, welke van de 

molens zal het college dan laten verkrotten?

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Met betrekking tot het behoud van de molens in 

onze provincie, voelen wij dat wij nu het mes op 

de keel hebben. Niemand kan tegen de molens zijn. 

Dit houdt in dat de provincie opnieuw met geld 

over de brug moet komen. Wanbeheer en wanpres-

tatie hebben geleid tot een zorgwekkende situ-

atie. Door de provincie wordt de Federatie Stichts 

Cultureel Erfgoed – thans het Erfgoedhuis – sinds 

begin jaren negentig gesubsidieerd, maar met het 

verstrekken van subsidie is de provincie niet van 

haar verantwoordelijkheid af. Slechts de jaarreke-

ning controleren is gelijk aan: je kop in het zand 

steken. De nu ontstane situatie maakt duidelijk dat 

toezicht vanuit de provincie op de wijze waarop 

met de beschikbaar gestelde middelen wordt omge-

gaan, noodzakelijk is en blijft. Zaken kunnen je 

delegeren, verantwoordelijkheden niet. Wij zien 

daarom uit naar een voorstel van GS, waaruit blijkt 

dat vergelijkbare situaties in de toekomst worden 

voorkomen. Minimaal betekent dit een effectief 

toezicht op de wijze waarop met de beschikbare 

middelen wordt omgegaan. Onze voorkeur heeft 

het echter het beheer van de molens in provinciale 

handen terug te brengen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
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Wij stemmen in met het voorliggende voorstel, 

maar samen met de fractie van de VVD zijn wij 

van mening dat er snel een follow up moet komen 

als het gaat om de exploitatie en een grondige 

aanpak van de restauratie. Wij zijn benieuwd naar 

de antwoorden van de gedeputeerde op de vragen 

van de fractie van de VVD. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het college is verheugd over het feit 

dat er een eensgezinde opvatting in de Staten heerst 

dat de molens als mededragers van ons mooie 

cultuurlandschap ook voor de toekomst behou-

den moeten blijven en dat hetgeen met de molens 

is gebeurd, nooit had mogen gebeuren. Gelukkig 

kunnen wij vandaag vooruit kijken, zowel voor wat 

betreft de organisatorische aanpak als voor wat 

betreft de financiële aanpak. 

Ik heb een aantal keren de discussie gevoerd met 

het interim-bestuur van de Molenstichting over 

de financiën. Wij hebben elkaar redelijk weten 

te vinden op die € 4.000.000, zij het dat er naar 

de inzichten van de Molenstichting wel wat meer 

nodig zou zijn als de provinciale overheid de zaken 

volledig zou moeten betalen. Daarover is inder-

daad een verschil van opvatting, maar tegelijkertijd 

snapt de Molenstichting ad interim heel goed dat 

er door middel van prioritering en prestatieafspra-

ken en straks ook door middel van bijdragen van 

derden – derden, die mogelijk molens in exploitatie 

gaan nemen voor een bepaald doel – mogelijkheden 

zijn.

Het Utrechts Landschap wordt de nieuwe beheerder 

van de molens, zij het dat de Molenstichting in een 

aparte exploitatiestichting blijft zitten om de gelden 

niet te vermengen. Het Utrechts Landschap is niet 

zonder reden trots en zeer genegen om de verant-

woordelijkheid voor de restauratie van de molens 

over te nemen. Men ziet, veel meer dan in het verle-

den, wellicht in beeld is gekomen kansen om op al 

die mooie punten in ons Utrechtse landschap waar 

die molens staan een pied à terre te krijgen om dat 

landschap aan de burger te brengen en om allerlei 

activiteiten rondom die molens te laten ontstaan. 

Kortom, iets wat de directeur van de Rijksdienst 

voor de Monumentenzorg mij toevertrouwde is dat 

Utrecht met dit besluit voorop loopt als het gaat 

om het koppelen van het waardevolle cultuurland-

schap aan het gebouwde erfgoed. Dat zijn namelijk 

twee kanten van één medaille. Het is goed dat dit 

organisatorisch wordt samengevoegd.

Ik ben dus niet zo optimistisch over dat gat dat er 

nog zou zijn. Ik ga met die nieuwe organisatie per 

molen een bestek vragen en een kostenraming voor 

wat betreft de restauratie. Ik wil dat per molen 

volgen, zeg ik tegen de fractie van de SP, en er 

rekening en verantwoording over afgelegd krijgen. 

Het zal mij niet gebeuren dat wij een tweede keer 

zo’n situatie krijgen met de molens of met andere 

gesubsidieerde instellingen. Ik heb in de commissie 

al gemeld dat wij in den brede ermee bezig zijn om 

dat toezicht op die gesubsidieerde instelling veel 

nauwgezetter te volgen en dat niet te beperken tot 

controle achteraf via accountantsverklaringen en 

jaarrekeningen. Dat geldt zeker voor dit onderdeel. 

Verder is het zo dat je door middel van aanbeste-

ding en aanbestedingsvoordelen op dit moment wel 

wat kunt inverdienen op de uiteindelijke kosten. 

Als je kijkt naar de fasering, is daar in financi-

ele zin ook nog wat mogelijk. Het bedrag van 

€ 4.000.000 blijft wat het college betreft het budget 

dat beschikbaar is voor de restauratiekosten. Voor 

de exploitatie zijn natuurlijk de middelen beschik-

baar die er regulier al waren bij de Molenstichting. 

Dat was overigens een schijntje als wij het hebben 

over de provinciale bijdrage, namelijk € 20.000. 

Ongetwijfeld is dat een van de oorzaken geweest 

waarom het daar misgegaan is. Met de nieuwe 

constructie van het beheer en onderhoud van het 

gebouwde erfgoed hebben wij een budget opgeno-

men in het Cultuurprogramma dat vandaag is vast-

gesteld om die exploitatiekosten af te dekken. 

Wat betreft het onderhoud en de vinger aan de pols 

houden in de situatie van de molens, acht ik het 

gewenst dat met name onze Monumentenwacht, 

waar veel provinciale subsidie naartoe gaat, zijn 

verantwoordelijkheid neemt voor wat betreft de 

inspectie en de vinger aan de pols houden. Dat is 

in het verleden niet gebeurd om allerlei redenen, 

maar naar de toekomst toe is dat wel degelijk aan 

de orde. Daar zit namelijk deskundigheid en gesub-

sidieerde menskracht om dat te doen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor van de gedepu-

teerde een zeer breed betoog. Onze vraag was 
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echter heel eenvoudig: worden voor het bedrag van 

€ 4.000.000, die wij kennelijk ter beschikking gaan 

stellen, de molens in goede, aanvaardbare staat 

gebracht, zodat zij daarna netjes in de exploitatie 

kunnen. Ja of nee?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ja, dat heb ik gezegd. Voor € 4.000.00 

zullen die molens gerestaureerd moeten worden. De 

tekorten die het interim-bestuur bij ons heeft neer-

gelegd zullen moeten worden gedekt door aanbe-

stedingsvoordelen, door geldstromen van derden en 

door fasering van de aanpak. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor de gedeputeerde 

nog geen garantie geven dat het voor € 4.000.000 

lukt. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Garanties kan ik hier niet geven. 

Ik kan alleen toezeggen, en volgens mij heb ik dat 

duidelijk gedaan, dat wij absoluut de vinger aan 

de pols houden van molen tot molen en van resul-

taat tot resultaat. Daarmee bereiken wij hopelijk 

dat het doel dat de Staten en het college voor ogen 

hebben, namelijk dat de molens als geliefd erfgoed 

en passend in menig silhouet van onze Utrechtse 

gemeenten, ook in de toekomst een welverdiende 

plek zullen krijgen en behouden.

De VOORZITTER: De tweede termijn. Is daar 

behoefte aan?

De heer VAN BENTHEM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik verzoek om een korte schorsing. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 22.47 – 22.57 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer VAN BENTHEM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hadden een schorsing nodig om te 

kijken of wij tevreden waren met het antwoord van 

de gedeputeerde. Wij zullen komen met een amen-

dement. 

De VOORZITTER: De heer Van Benthem zal 

dan eerst zijn amendement indienen. Dan kijk ik 

daarna of anderen nog willen reageren.

De heer VAN BENTHEM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Wie niet leert van het verleden, moet 

dat in de toekomst overdoen: dat is een mooi 

gezegde. Ik heb de gedeputeerde in zijn beantwoor-

ding horen zeggen dat hij samen met de stichting 

per molen zal kijken wat de restauratie gaat kosten 

en wat er op tafel kan komen van derden et cetera. 

De gedeputeerde zegt te rekenen op aanbestedings-

voordelen en het allemaal niet zo somber in te zien. 

Eigenlijk zegt hij dat de molens het moeten doen 

met die € 3.800.000. Dat is nu net iets te kort door 

de bocht, want het Stimuleringsfonds is er nu en 

wij zeggen nu, althans dat zegt het college, daar 

€ 4.000.000 uit te nemen. En op het moment dat 

wij van een terzake kundige stichting horen, die 

de gedeputeerde zelf heeft uitgezocht om orde op 

zaken te stellen, met alle deskundigheid die haar ter 

beschikking is gesteld, dat men eigenlijk veel meer 

geld moet hebben, dan kunnen wij hier wel zeggen 

dat wij vertrouwen op aanbestedingsvoordelen 

en dat het allemaal wel mee zal vallen, maar dan 

zeggen wij: “Wij hebben nu het Stimuleringsfonds 

en daar zit nu € 10.000.000 in.” Het amendement 

luidt dan ook als volgt:

Amendement A2 (VVD, SP, ChristenUnie, SGP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 16 december 2004;

stellen voor te wijzigen:

uit het onderdeel Cultuurhistorie en Cultureel 

Erfgoed (€ 10.000.000) van het Stimuleringsfonds 

een bijdrage van maximaal € 5.000.000 toe te 

kennen voor de restauratie/groot onderhoud van 

de molens. 

Aan dat bedrag van maximaal € 5.000.000 moet de 

gedeputeerde dan samen met de stichting invul-

ling geven door per molen een restauratieplan op 

te stellen. Dan kan het bedrag wel lager uitvallen, 

maar wij willen voorkomen dat er straks geen geld 

meer is en dan zitten wij met een probleem. Dus 

liever nu wat ruimer begroot en als het meevalt 

kan de gedeputeerde dat geld alsnog aan de Nieuwe 

Waterlinie besteden en valt het tegen, dan is er in 
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elk geval voldoende geld om de restauraties uit te 

voeren.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. He amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw VONK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De fractie van het CDA vindt dat de gedeputeerde 

de druk erop moet blijven houden bij de stichting. 

Wij steunen dit amendement dus niet. Mocht de 

gedeputeerde qua financiën het onverhoopt toch 

niet voor elkaar kunnen krijgen, dan bieden wij de 

gedeputeerde de ruimte voor nader overleg. 

De heer OVERBEEK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij merken dat wij telkens opnieuw 

voor leuke verrassingen komen te staan. Toen wij 

dit onderwerk in de commissie bespraken, was 

het de fractie van de VVD die zei hiervoor geen 

cent te willen uitgeven en die vond dat het niet op 

deze manier kon. Nu kun je leren van inzichten, 

maar op dit moment vind ik dat de fractie van 

de VVD daarin iets te ver gaat. Juist als wij heel 

strak hebben gezegd ook andere partijen hierbij 

te betrekken, zoals gemeenten of sponsors, dan is 

het heel goed dat wij vasthouden aan het bedrag 

van € 4.000.000. Als je nu al zegt dat het eventueel 

verhoogd wordt naar € 5.000.000, kun je naar die 

derde geldstroom wel fluiten. Wij zeggen dus ook 

dat wij aan de € 4.000.0000 moeten vasthouden. 

Ik ben het overigens eens met de suggestie van het 

CDA, namelijk als na onderzoek blijkt dat er knel-

punten ontstaan, dat de gedeputeerde altijd nog bij 

de commissie terug kan komen. Op dit moment 

moeten wij echter vasthouden aan de € 4.000.000.

De heer VAN BENTHEM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik weet niet over welke commissie 

de heer Van Overbeek het heeft, maar ik heb bij 

de behandeling van dit voorstel in de commissie 

gezegd dat er geen cent meer bij moest. In de laat-

ste commissievergadering heb ik dat in elk geval 

niet gezegd. Ik heb wel een voorbehoud gemaakt 

voor de financiering, maar dat betekent niet: geen 

cent erbij of een kleiner bedrag. Ik heb slechts 

een voorbehoud gemaakt voor de financiering en 

gezegd dat wij wat kritisch zijn ten aan zien van het 

voorstel.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zullen het amendement niet steunen. De reden 

is al genoemd: er moet nu druk worden uitgeoe-

fend om het geld zo efficiënt mogelijk te besteden. 

Ik wil nog een stap verder gaan. € 4.000.000 is een 

groot bedrag en het is ook te overwegen het te laten 

bij die € 4.000.000, ook al kunnen daarvoor niet 

alle molens gerestaureerd kunnen worden. Dat is 

een beleidskeuze die eronder ligt. Het perfectio-

nisme om alles te doen, komt bij heel veel onder-

werpen niet naar voren. 

Mijn volgend punt is wat schertsend bedoeld. Als 

het amendement ook niet-traditionele molens had 

behelsd, zou er met onze fractie over te spreken 

zijn. (Hilariteit.) 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! In eerste instantie heb ik gezegd dat ik 

het antwoord van de gedeputeerde zou afwachten. 

Hij heeft onze fractie ervan kunnen overtuigen 

dat het beter is het te houden bij € 4.000.000. In 

dat bedrag zit al 10% onvoorzien. Hoewel je niet 

nu al onvoorzien moet toezeggen. Laat men het 

maar proberen binnen dat bedrag van € 4.000.000. 

Misschien dat Het Utrechts Landschap hieraan 

straks eveneens een goede bijdrage kan geven. Wij 

zullen het amendement niet steunen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Wij ondersteunen het 

amendement wel, omdat wij vinden dat het stich-

tingsbestuur zich niet bezig moet houden met aller-

lei ingewikkelde financieringsdiscussies en allerlei 

gedoe eromheen. Het stichtingsbestuur moet zich 

kunnen concentreren op de acute noodzakelijkheid 

van aanpak van die molens. Verder zullen er nog 

vele, vele miljoenen nodig zijn om de molens daad-

werkelijk te restaureren en dan kunnen stichtingen 

of vrienden van ….. et cetera absoluut hun bijdra-

gen leveren. Vooreerst is er sprake van een ernstige 

situatie. De energie moet gaan zitten in aanpakken 

en niet in discussiëren over financiering. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij steunen het amendement. Zoals in het voorstel 

staat, is er bijna € 5.000.000 nodig het komende 

jaar om gevaarlijke situaties en/of zeer ernstige 

vervolgschade te voorkomen. Dat betekent dat hier 

sprake is van een zeer urgente en acute situatie. Ik 

heb geleerd uit het Utrechts Nieuwsblad van zo’n 
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twee maanden geleden dat de totale kosten voor 

het in goede staat brengen van de 22 molens in 

het Utrechtse € 25.000.0000 zullen bedragen. Wij 

zullen dus de steun van de bevolking in dezen heel 

hard nodig hebben.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij blijven het amendement steunen. Ik verbaas 

mij een beetje over argumenten die worden gege-

ven om het amendement niet te steunen, zoals: wij 

moeten die Molenstichting een beetje onder druk 

houden. Alsof dat stichtingsbestuur onze aannemer 

zou zijn. Dat het stichtingsbestuur de aannemers 

onder druk moet houden om een voordelige prijs 

te behalen is prima, maar ik vind het wat merk-

waardig dat wij als provincie bij de opdracht die wij 

verstrekken tegelijkertijd zeggen dat wij het stich-

tingsbestuur onder druk houden. Dat is volgens mij 

geen deugdelijk argument.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het lijkt aantrekkelijk voor een 

bestuurder om de uitgestoken hand van de onder-

tekenaars van het amendement aan te nemen en 

te gaan voor die hogere bijdrage. Het college kiest 

daar niet voor. ‘Druk op de ketel’ klinkt misschien 

wat onaardig, maar dan weten wij precies wat 

wij bedoelen, zowel voor degenen waarmee men 

in zee moet gaan om die molens te restaureren, 

als voor degenen waarmee men in zee moet gaan 

om die molens te onderhouden, als voor degenen 

die straks met die mooie gerestaureerde molens 

wellicht een bijdrage leveren in de sfeer van derde 

geldstromen. Ik noem dat laatste punt met enige 

nadruk. Veel gemeenten, zoals dat ook geldt voor 

waterschappen, zijn buitengewoon trots op dat 

mooie stukje erfgoed. Sterker nog: zij nemen het 

vaak vol trots op in hun dorpssilhouet. Zij dragen 

echter geen cent bij aan die mooie molens. Ik vind 

uit het oogpunt van gedeelde verantwoordelijkheid 

dat de nieuwe molenstichting een punt heeft om 

ook, zeker als die molens straks zijn gerestaureerd, 

een bijdrage van de gemeenten, waterschappen 

en derden te vragen. Ik adviseer deze lijn vast te 

houden, zij het dat ik in geval van uiterste nood 

graag gebruik wil maken van de uitgestoken hand 

van het CDA en de PvdA, om bij de Staten terug te 

komen. Dat lijkt mij de volgorde.

De heer KLARENBEEK (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Waar haalt de gedeputeerde het geld 

dan vandaan?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De Staten hebben hier het budget-

recht. Het is aan de Staten, als ik op genoemd 

aanbod inga, om daaraan een invulling te geven.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen en 

breng allereerst het amendement A2 in stemming.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A2. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

VVD, de SP, de ChristenUnie, de LPF en de SGP.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2004ZCW14

Project leefbaarheid kleine kernen

De VOORZITTER: Het voorstel was in eerste 

instantie aangemeld als een sterstuk. 

De heer DE NIET (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het kleine kernenbeleid is voor het CDA steeds 

speerpunt van beleid geweest. Denkt u aan onze 

inspanning voor bijvoorbeeld een servicenummer 

voor ouderen naar aanleiding van de bereikbaar-

heidsconferentie. Ook bij de behandeling van het 

streekplan hebben wij duidelijk aandacht gevraagd 

voor de leefbaarheid van de kleine kernen. Onze 

fractie is dan ook blij dat er nu gestart kan worden 

met een proefproject in de Lopikerwaard. Bijna 

unaniem was de commissie ZCW in een positief 

advies over het project Leefbaarheid Kleine Kernen 

en zou het een sterstuk hebben kunnen worden. In 

de commissie ZCW heeft onze fractie positief gere-

ageerd op onderhavig stuk. Wij zeggen dat het een 

goed en leesbaar stuk is, een kort en bondig stuk 

zonder omhaal van woorden. Een warm onthaal 

waardig. Complimenten voor de gedeputeerde en 

haar staf.

Wij zullen de besprekingen over het stuk niet over-

doen, maar als de openbaarheid ons daarom vraagt 

kunnen wij niet nalaten een en ander te beant-

woorden. In het CDA-programma 2003-2007 spre-

ken wij van “Samen slagvaardig” en “Werken aan 
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kwaliteit”. Dat is de essentie van het verhaal. In de 

kleine kern staat de leefbaarheid onder druk. Door 

de beperkte bouwmogelijkheden is het soms niet 

mogelijk de basisvoorzieningen te handhaven. Het 

CDA wil zich met andere partijen inzetten voor 

het behouden blijven van c.q. het realiseren van 

basisvoorzieningen, zoals postkantoor, huisartsen-

praktijk, basisschool, openbaar vervoer en andere 

belangrijke voorzieningen. Een paar uur geleden 

spraken wij over de bibliotheek. Het kan toch niet 

zo zijn dat men op dit moment alleen afhankelijk is 

van een bibliobus en dat die er straks niet meer is? 

Laten wij bij de beoogde effecten ons best doen om 

private partners hierbij te betrekken, alsmede bij 

het uitvoeringsplan onder “Wonen”. En vooral niet 

te vergeten: het particulier initiatief. Ook in dezen 

kunnen wij onze aanvragen voor subsidie indienen 

bij de overvolle subsidiepot van Europa. Het is niet 

alleen een provinciaal kleine kernenbeleid, maar 

het heeft juist landelijke uitstralingen, zo u wilt: 

allures. Derhalve zien wij zeer wel mogelijkheden 

voor de subsidies vanuit Europa. 

Ook domotica-aansluitingen in de kleine kernen: 

dicht bij de mensen die dat nodig hebben en niet 

elektronisch ergens veraf. 

Het servicenummer OV, waaronder het CVV, 

bereikbaarheid kleine kernen: bij voorkeur bij een 

al bestaand servicenummer, maar dan wel met de 

juiste mensen op de juiste plaats en met de juiste 

antwoorden. U heeft het al begrepen: wij zijn meer 

dan positief ingesteld. 

De heer OVERBEEK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook de fractie van de PvdA hecht 

veel waarde aan de leefbaarheid in kleine kernen. 

Eigenlijk vinden wij dat de weg die de gedeputeerde 

heeft gekozen om in deze kleine kernen te gaan 

bouwen, niet zo’n goede zet is. In Limburg bijvoor-

beeld heeft men zogenaamde servicecentra, die heel 

creatief kleine kernen tot wat meer leefbaarheid 

weten op te wekken. In Gelderland en in het noor-

den van het land kent men de kulturhusen. In die 

zin willen wij graag aanbeleven dat GS veel meer 

gaan investeren in een beweging die in een kern 

zelf gaande is. GS zou dus moeten proberen met 

instellingen die daar actief zijn, zoals woningbouw-

verenigingen, scholen, kerken, de mensen bij elkaar 

te brengen en te kijken hoe je daar de leefbaarheid 

kunt stimuleren. Nogmaals, het is jammer dat er 

gekozen is – wel op wens van de mensen – om daar 

te gaan bouwen. Dus: niet investeren in stenen, 

maar in mentaliteit. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Gezien het late tijdstip en het feit dat een en ander 

in de commissie uitvoerig is besproken, sluit ik mij 

graag aan bij de woorden van collega Overbeek.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Je hebt zo van die politieke knuffel-

onderwerpen en de leefbaarheid van kleine 

kernen is er een van. In het coalitieakkoord is 

ferm € 2.000.000 ter beschikking gesteld om dit 

leefbaarheidsprobleem eens krachtig aan te pakken. 

Iedereen is het daar van harte mee eens. Het platte-

land moet immers leefbaar blijven. Praktisch 

unaniem positief waren de overige fracties in de 

commissie om dit probleem, te beginnen in de 

Lopikerwaard, eens flink aan te pakken. Alleen 

D66 doet niet mee aan het collectieve gekreun. Wij 

zien het probleem niet. Er is geen sprake van leeg-

stand of wegtrekkende bevolking, elk dorp heeft 

nog een school, het verenigingsleven bloeit, zoals de 

fractie uit eigen ervaring weet, alleen voor je bood-

schappen moet je soms verder weg. In de sociale 

debatten die het afgelopen jaar in de provincie zijn 

gevoerd eindigt leefbaarheid van het platteland op 

de tiende plaats van knelpunten met niet meer dan 

drie stemmen. Het negende knelpunt, de overspan-

nen woningmarkt, heeft er zeventien en armoede 

en stapeling van problemen, het knelpunt dat de 

lijst aanvoert, 51 punten.

Een kleine kern is gedefinieerd als een dorp met 

400 tot 4000 inwoners op meer dan twee kilometer 

afstand tot een grotere kern. En daar hebben we er 

33 van in deze provincie. Waar beginnen wij aan?

De problemen waar men in die kleine kernen mee 

te maken heeft, zijn de beperkte woningbouw-

mogelijkheden; jongeren en ouderen moeten het 

dorp uit. Nu, vraag dat maar eens in Eemdijk, een 

dorp met 800 zielen. Dat valt nog wel mee, zeggen 

ze in daar. De woningen voor de doelgroep gaan 

uiteindelijk naar mensen van buiten. Ondanks 

het feit dat dit in een overspannen woningmarkt 

bestaat, is het een feit dat geldt voor de hele provin-

cie. Niet alleen voor de kleine kernen.

Een ander punt is het afkalvend draagvlak voor 
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voorzieningen. Houd je het dorpshuis open? Maar 

ook dat is geen probleem dat exclusief is voor 

kleine kernen. Het instandhouden van welzijnsac-

commodaties en de noodzaak om accommodaties 

zo veel mogelijk te combineren vind je overal. In 

Utrecht is recent besloten een reeks buurthuizen te 

sluiten. En Driebergen meldde onlangs de jeugdac-

commodatie te moeten sluiten. Ze krijgen het 

budgettair niet meer rond. En wat gaat wij doen 

in de Lopikerwaard? Juist, het realiseren van brede 

multifunctionele accommodaties, onder andere 

voor jeugd, en het realiseren van woningen. De 

gemeente Lopik krijgt geld voor onderzoek en een 

eenmalige investeringsbijdrage voor twee multi-

functionele gebouwen in Benschop en Cabauw. De 

exploitatie moet de gemeente zelf opbrengen. En 

in die exploitatie gaan straks dezelfde problemen 

ontstaan als waar echt elke gemeente mee kampt.

Op zich zelf zijn het leuke en goede projecten 

waarin zo veel mogelijk woon-, zorg-, welzijnsvlie-

gen in één klap geslagen worden; niks mis mee. En 

het is ook goed voor Lopik. Het is die gemeente 

gegund, maar wij zitten niet in de Staten om een 

goede-bedoelingen-politiek te bedrijven. En als er 

problemen zijn in kleine kernen, onderscheiden die 

zich niet van die van andere kernen, en het meest 

nijpende probleem, de sluiting van de supermarkt 

en het postkantoor, lossen we niet op. 

Kortom, die € 2.000.000 kan wat D66 betreft beter 

besteed worden. Bij voorbeeld in de bereikbaarheid 

van kleine kernen via het OV. Daar kan de provin-

cie namelijk wel degelijk het verschil maken, zoals 

gebleken is uit de onlangs gehouden conferentie.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een preek voor-

bereid met drie punten en toepassingen. Ik zal die 

achterwege laten. Wij steunen het voorstel.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Datzelfde geldt voor onze fractie. In positieve 

bewoordingen wil ik die graag vatten. Wij hebben 

waardering voor de voorgenomen opzet om de 

detaillering in interactief verband te doen.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! In de commissie hebben wij vrij uitge-

breid over dit onderwerp gesproken. De waardering 

is algemeen en ik zou het heel fijn hebben gevonden 

als het voorstel unaniem zou worden gewaardeerd. 

Dat is echter niet het geval. Ik heb daarvan kennis 

genomen en ik respecteer dat standpunt. Ik denk niet 

dat ik de heer De Vries van D66 vanavond overtuigen 

kan. Hij schudt al nee, zie ik.

De heer R.E. DE VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Het omgekeerde is blijkbaar ook niet het 

geval. Ik kan de gedeputeerde evenmin overtuigen 

van mijn standpunt.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, inderdaad, niet in z’n totaliteit. 

Ik wil toch een paar dingen opmerken. Er werd 

gezegd dat wij beter kunnen investeren in menta-

liteitsverandering dan in stenen stapelen. Ik wil 

hier nadrukkelijk neerzetten dat wij samen hebben 

afgesproken dat het uitgangspunt zou moeten zijn, 

dat de mensen in de kleine kernen het beste zelf 

duidelijk kunnen maken wat voor soort problema-

tiek zij hebben. Als daar uitkomt dat zij als eerste een 

multifunctioneel gebouw nodig hebben, dan is dat 

volgens mij het onderwerp dat zij moeten oppakken. 

Daarnaast zetten wij in de pilot Lopikerwaard de 

Hogeschool Utrecht in om een onderzoek te doen en 

te bekijken wat er verder nog zou moeten gebeuren. 

Dat kunnen zijn ondersteuning van verenigingen, 

mentaliteit en allerlei andere zaken kunnen een rol 

spelen. In februari hopen wij zicht te hebben op een 

aantal zaken en in juli op het uiteindelijke plaatje 

voor de Lopikerwaard. Aan de hand daarvan kunnen 

wij verder kijken naar de totale problematiek. 

Tegen de heer De Vries van D66 wil ik zeggen dat 

er een aantal problemen is genoemd over de kleine 

kernen. OV is er een van. Als wij kijken op pagina 8 

zien wij dat dit punt wordt meegenomen. Het is 

de bedoeling dat ik met mijn collega de heer Mik 

samenwerk om de problematiek in de kleine kernen 

in zo’n totaliteit aan te pakken. Daar wil ik het op dit 

moment bij laten.

De VOORZITTER: Geen behoefte aan een tweede 

termijn, constateer ik. Dan sluit ik de beraadslagin-

gen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de 

aantekening dat de fractie van D66 geacht wordt te 

hebben tegengestemd. 
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- Sluiting

De VOORZITTER: Het is een goede gewoonte 

om de laatste vergadering in het jaar af te sluiten 

met een drankje. Het is daarbij goed te onderstre-

pen, terugkijkend op dit jaar, dat het een verdiend 

drankje is. Sommigen zullen zich afvragen of het 

bij dat ene drankje blijft. Ook dat is niet waar. 

Vanmiddag hadden wij een inspirerende perso-

neelsbijeenkomst om nog eens terug te kijken op 

het jaar en alvast te kijken naar het nieuwe jaar. Bij 

die gelegenheid heeft de directeur-secretaris ieder-

een een fles Château du Pape cadeau gedaan. Die 

staat er ook voor u als Statenleden bij de uitgang. 

Het is misschien goed, als u in de gelegenheid bent 

een drankje mee te drinken, nog even voldaan 

terug te kijken op dit jaar. Ik wil graag als uw voor-

zitter gezegd hebben dat er nogal wat werk verzet is 

dit jaar, met name is dat werk verzet in de nieuwe 

verhoudingen. Dat betekent dat er voorzetten, zo 

u wilt: kaders, zijn gedaan van uw kant en dat er 

getracht is het dualisme op die manier vorm en 

inhoud te geven. Wij gaan dat binnenkort evalue-

ren. Dan kijken wij daarop terug. In de evaluatie 

kan echter niet staan dat u geen werk verzet zou 

hebben het afgelopen jaar. Dat is zeker het geval. 

Het is goed straks nog eens goed te kijken hoe het 

gaat met die nieuwe rolverdeling en hoe het wellicht 

beter kan. Toch graag mijn complimenten voor de 

hoeveelheid werk die u verzet hebt, getuige ook de 

laatste vergadering tijdens de afgelopen twee weken. 

Op verzoek van de heer Putters vraag ik de frac-

tievoorzitters voor enkele ogenblikken bijeen te 

komen in de Unie van Utrechtzaal. 

Zoals ik al zei: bij de uitgang staat een fles Château 

de Pape. Dat is overigens iets anders dan een 

Châteauneuf du Pape. Want het is een primeur-

wijn. Qualité 2004. Om daarmee maar te zeggen 

dat het voor u een arbeidzaam jaar was. Ik wens u 

graag goede feestdagen, een goede jaarwisseling en 

wij zien elkaar in het nieuwe jaar. Voor straks wel 

thuis. Ik sluit de vergadering.

(Einde van de vergadering om 23.25 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 14 maart 2005.

De voorzitter,

De griffier, 
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TOEZEGGINGEN GS

UTRECHTS BIBLIOTHEEK NETWERK

- Terugkoppeling in de commissie ZCW van 

januari van een overzicht met knelpunten en 

oplossingen (m.n. bibliobus). 

- Evaluatieresultaten worden aan de commissie 

ZCW bericht.

AGENDA 2010

Eind januari/begin februari 2005 vindt informatie-

verstrekking aan de commissie BEM plaats (cfm 

motie).

CULTUUPROGRAMMA

- De Pm worden t.g.t. ingevuld en aan de 

commissie ZCW bericht. 

- Archeologische waarden worden besproken in 

de commissie ZCW besproken, nadat de T.K. 

daar een uitspraak over gedaan heeft.

- Voor instellingen, die in het cultuurprogramma 

opgenomen worden, worden toetsingscriteria 

opgesteld, die helder gecommuniceerd worden.

UTRECHTSE MOLENS

- Toezicht op gesubsidieerde instellingen vindt 

nadrukkelijk plaats. 

- Mochten de financien onverhoopt ontoereikend 

zijn, dan zal een voorstel aan PS worden


