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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw 

vergadering. In het bijzonder heet ik mevrouw van 

Dongen welkom na langdurige afwezigheid wegens 

ziekte. Het doet ons deugd u weer in ons midden te 

zien. Welkom. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer 

Witteman. Hij is hedenmorgen vader geworden. 

Hij zal ons in de loop van de ochtend trakteren op 

beschuit met muisjes. 

Voorts zijn afwezig de heren Jongsma, Najib en De 

Vries. De heren Pollmann, Van Bokkem, Konings, 

Bisschop, Van der Poel en Ditewig zullen wat later 

ter vergadering komen.

Onderzoek geloofsbrieven van de heer R. van Ben-

them, wonende te Zeist, benoemd tot lid van Pro-

vinciale Staten van Utrecht in de vacature ontstaan 

door het vertrek van de heer J.H. Ekkers. 

De VOORZITTER: De geloofsbrieven van de heer 

R. van Benthem zijn onderzocht. De vacature is 

ontstaan door het vertrek van de heer Ekkers. De 

commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven 

heeft de geloofsbrieven onderzocht. Het woord is 

aan mevrouw Raven.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De commissie heeft de geloofsbrieven van de heer 

Van Benthem onderzocht en in orde bevonden. De 

commissie stelt dan ook voor over te gaan tot be-

noeming. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan zullen wij dat 

doen.

Beëdiging krachtens artikel 14 van de Grondwet 

van:

- de heer R. van Benthem als lid van Provinciale 

Staten.

-  de heer A. Schiedon en de heer D. Vestdijk als 

niet-Statenleden in commissies.

De VOORZITTER: Tegelijkertijd zullen als niet-Sta-

tenleden in commissies benoemd worden de heren 

Schiedon en Vestdijk. Ik verzoek de betrokkenen 

binnen te geleiden.

Ik verzoek u allen te gaan staan.

Ik ga eerst over tot beëdiging van het nieuwe Staten-

lid, de heer Van Benthem.

“Ik zweer dat ik om tot lid van Provinciale Staten 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 

onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 

gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te 

laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of 

enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, 

dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plich-

ten als lid van het provinciaal bestuur naar eer en 

geweten zal vervullen.”

De heer VAN BENTHEM: Zo waarlijk helpe mij 

God Almachtig.

De VOORZITTER: Ik feliciteer u met uw benoe-

ming als lid van de Staten van Utrecht, op een mo-

ment waarop de politiek, zeker als het gaat om de 

interesse die er al was, een extra dimensie heeft ge-

kregen door het dualisme. Daarmee is niet verklaard 

wat dualisme is en daarmee is nog minder gezegd 

wat het betekent voor uw dagelijks leven. Dat het 

echter zal veranderen, kan ik u garanderen. Ik wens 

u veel plezier als lid van Provinciale Staten.

Dan ga ik over tot beëdiging van twee niet-Statenle-

den tot commissieadviseur.

“Ik zweer, danwel verklaar en beloof, dat ik om tot 

lid danwel plaatsvervangend lid van een commissie 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 

onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 

gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer, danwel verklaar en beloof, dat ik om iets 

in deze functie te doen of te laten, rechtstreeks noch 

middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aan-

genomen of zal aannemen.

Ik zweer, danwel verklaar en beloof, dat ik getrouw 

zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal na-

komen en dat ik mijn plichten als adviseur van het 

provinciaal bestuur naar eer en geweten zal vervul-

len.”

De heer SCHIEDON: Dat verklaar en beloof ik.

De heer VESTDIJK: Dat verklaar en beloof ik.
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De VOORZITTER: Dank u wel. Ook u gefeliciteerd 

met deze benoeming, soms in de aanloop naar of in 

de blijvende ondersteuning van het politieke werk. 

Het is zeer belangrijk. Het geeft een beetje aan dat 

men het werk soms niet aankan. Het is terecht een 

aanvulling voor met name kleinere fracties om op 

die manier toch op alle dossiers te kunnen bijblijven. 

Het is waardevol werk en ik feliciteer u nogmaals 

met deze benoeming. Ik wens u veel succes. 

De griffier zal het nieuwe Statenlid naar zijn zetel 

begeleiden. Ik mag de plaatsvervangend leden ver-

zoeken plaats te nemen op de tribune. 

Ik schors de vergadering om de benoemden te feli-

citeren.

Schorsing van 09.48 – 09.57 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Benoeming van de heer S.D. Swane tot lid ALV 

IPO.

Bij acclamatie besluiten Provinciale Staten de heer 

S.D. Swane te benoemen tot lid ALV IPO.

Ingekomen stukken

1.  Brief van Raad Landelijk Gebied d.d. 8 april 

2004 betr. advies “Platteland aan het stuur”.

2.  Brief van Vereniging Landelijk Gebied Otter-Ma-

ten d.d. 9 april 2004 betr. officiële oprichting.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorgestelde wijzen van afhandeling. 

Vragenhalfuurtje

De VOORZITTER: Mondelinge vragen zullen wor-

den gesteld door de heer Van der Kolk met als on-

derwerp: het station Vathorst. 

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Zoals u weet, is Provinciale Staten van 

Utrecht er alles aan gelegen om Randstadspoor 

daadwerkelijk voor elkaar te krijgen binnen de daar-

voor gestelde periode door procedures te versnellen 

en de gelden eventueel voor te financieren. 

Op 11 december 2003 heeft minister Peijs van 

Verkeer en Waterstaat aan ProRail de beschikking 

afgegeven voor de aanleg van station Amersfoort 

Vathorst. Met de beschikking komt ook het budget 

beschikbaar en kan het nieuwe station worden gere-

aliseerd. Dit station zal eind 2003 geopend worden. 

Randstadspoor komt hiermee weer een stapje dich-

terbij. 

Uit recente perspublicaties, zoals die uit de Volks-

krant van afgelopen zaterdag, hebben wij echter 

begrepen dat NS/Reizigers niet van plan is om in 

haar dienstregeling 2006 het station Vathort op te 

nemen. De fractie van de PvdA vindt dit niet uit te 

leggen aan de, dan inmiddels, duizenden inwoners 

van Vathorst. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij dan ook de 

volgende vragen aan het college van GS:

1.   Bent u op de hoogte van deze houding van NS/ 

 Reizigers?

2.   Bent u met ons van mening dat er eind 2005 een  

 hoogst ongewenste situatie ontstaat als er wél  

 een nieuw station is, maar er geen trein stopt? 

3.  Bent u met ons van mening dat de provincie  

 Utrecht actie moet ondernemen om NS/reizigers  

 op andere gedachten te brengen? Zo ja, welke  

 acties gaat het college van GS ondernemen?

4. Wilt u de commissie Infrastructuur, Mobiliteit &  

 Economie (IME) hierover informeren?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Het college is op de hoogte van het feit dat 

de NS een aantal verslechteringen aanbrengt in de 

dienstregeling. Die hebben overigens niet alleen 

betrekking op Vathorst, maar op een aantal plaatsen 

hier in de regio. Als je die voorstellen vergelijkt met 

de situatie als ware Randstadspoor al gerealiseerd, 

kun je zeggen dat dit geen goed begin is. 

Wij hebben vorige week al een brief gestuurd 

naar de NS namens de vier partners: de provincie 

Utrecht, het BRU (Bestuur Regio Utrecht), de stad 

Utrecht en de stad Amersfoort. Wij hebben daarin 

gevraagd die verslechteringen ongedaan te maken. 

Ik heb daar nog eens naar gekeken. Daarin staat, 

misschien wel impliciet, maar niet expliciet, Vathorst 

genoemd. Het is wel zo dat recente informatie bij 

ons binnengekomen is. Binnen enkele weken vindt 

een overleg plaats tussen de gemeente Amersfoort 

en de NS. Wij zullen dat ook aan de orde stellen 

in het komende bestuurlijk overleg met minister 

Peijs over Randstadspoor. Wij zullen in overleg met 

Amersfoort bekijken welke extra acties nog nodig 
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zijn om dat dreigende niet-bedienen van Vathorst te 

vermijden. Uiteraard houden wij de commissie op 

de hoogte. 

De heer VAN DER KOLK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben tevreden met de antwoorden van 

de heer Mik. Wij zien het onderwerp graag terug in 

de commissie. 

Vaststellen notulen vergaderingen 16 februari en 

22 maart 2004

De VOORZITTER: Er is één wijziging binnengeko-

men. Gedeputeerde Van Bergen is per abuis opgeno-

men bij de Statenleden in plaats van bij de leden van 

Gedeputeerde Staten. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten de notulen van 

de vergaderingen van 16 februari en 22 maart 2004 

vast te tellen met inachtneming van het voorgestelde 

erratum op de notulen van 22 maart 2004.

De VOORZITTER: Betreffende agendapunt 13, 

“Herijking “Agenda 2010”, zal straks voorgesteld 

worden, gelet op het feit dat dit onderwerp een ge-

degen behandeling verdient, dit agendapunt van de 

agenda af te voeren en te verwijzen naar de commis-

sie. Dat neemt overigens niet weg dat verschillende 

leden over de algemene aspecten van “Agenda 2010” 

zeker het woord zullen voeren en dat het college 

daarop zal reageren. 

PS2004BEM13

Voorstel van Gedeputeerde Staten  tot instemming 

met de Voorjaarsnota 2004.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Bovenaan mijn verhaal heb ik gezet: “Nieuwe impul-

sen, maar niet impulsief”. 

Voor het eerst een voorjaarsnota nieuwe stijl. Voor 

het eerst een voorjaarsnota die in een duale setting 

wordt gepresenteerd. Een helder, kort en bondig 

stuk. College, hartelijk dank daarvoor. 

Het betekent overigens niet dat het CDA alles 

klakkeloos onderschrijft. Daarvoor is het stuk te 

algemeen. Wij zien het dan ook als een richtingge-

vend stuk voor de begroting en niet als een dogma, 

waarin alle plannen en ideeën al zijn vastgelegd voor 

2005. Een belangrijk uitgangspunt voor ons blijft de 

continuïteit van beleid en de woorden: afspraak is 

afspraak. Om die bespreking zo overzichtelijk moge-

lijk te maken, zal ik de voorjaarsnota hoofdstukge-

wijs bespreken. 

In hoofdstuk 1.2 benoemt het college van GS de 

maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken. De 

verhouding stad – platteland komt aan bod, evenals 

mobiliteit en economische groei, zorg en cultuur, 

bestuurlijke samenwerking en toekomstgericht 

werken. Als het college vervolgens tot een opsom-

ming komt van de maatschappelijke vraagstukken, 

wordt tot onze verbazing het beleidsterrein zorg niet 

genoemd. Ook als het gaat om projecten voor het 

Stimuleringsfonds, komt zorg niet aan de orde. Dat 

is des te merkwaardiger, omdat het college op pa-

gina 5 wel aangeeft dat er gekomen moet worden tot 

een aanbod van zorg en dienstverlening dat uitgaat 

van de behoefte van de burgers. Dit aanbod dient 

vraaggericht, samenhangend, cliëntgericht, efficiënt 

en effectief te zijn. Daarbij wordt aangegeven dat de 

inzet van de provincie gericht is op vermaatschap-

pelijking van de zorg. 

Wij stellen dan ook heel concreet voor om op pa-

gina 6, bij de opsomming van de maatschappelijke 

vraagstukken, toe te voegen: “Hoe ontwikkelt de 

zorgvraag zich in de komende decennia en op welke 

wijze kan en wil de provincie tegemoetkomen aan 

de groeiende behoefte aan zorg bij ouderen en bij 

jongeren?” Afhankelijk van de reactie van het col-

lege, zullen wij indien nodig een amendement in-

dienen. 

Bij de behandeling van het Stimuleringsfonds zal de 

fractie van het CDA met een concreet voorstel ko-

men dat betrekking heeft op innovatie in de zorg. 

Als het om bestuurlijke vraagstukken gaat, spreekt 

het college zich uit over handhaving. Zie punt 1.2 

op pagina 5. In het coalitieakkoord kreeg het college 

de opdracht de huidige regels op handhaafbaarheid 

te screenen en de Staten daarvoor voor medio 2004 

te rapporteren. Graag willen wij van het college van 

GS dan ook de stand van zaken horen. 

Het CDA waardeert het positief dat de uitvoering 

van plannen wordt gekoppeld aan gebiedsgericht en 

projectmatig werken. Zie punt 1.3. Ons standpunt 

is dat de grenzen van de gebieden flexibel behoren 

te zijn, omdat de inhoud van dat onderwerp telt en 

niet de afbakening van het gebied. 
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In de voorjaarsnota wordt eveneens ingegaan op de 

samenwerking van de provincie met ander overhe-

den, zoals gemeenten, gewesten en Randstad. De 

CDA-visie op de gewenste bestuurlijke organisatie 

van die overheden is duidelijk. Wij vinden het geen 

positieve ontwikkeling, dat de aansturing van over-

heden, waar beleidsontwikkeling centraal staat, in 

handen is van niet-rechtstreeks door de burgers 

gekozen besturen. Dit geldt ook voor het WGR-

plus-gebied (Wet gemeenschappelijke regelingen), 

inclusief het BRU. Verlengd lokaal bestuur, waarbij 

besturen benoemd worden door bestuurders van 

andere overheden, vinden wij alleen zinvol als het 

gaat om feitelijke uitvoeringstaken. Wij gaan ervan 

uit dat het college zich herkent in dit standpunt en 

dat dit standpunt ook wordt uitgedragen naar andere 

overheden. 

Wat betreft de samenwerking met andere overheden, 

het volgende.

Samenwerking behoort meerwaarde te hebben, 

niet alleen voor het grotere geheel, maar ook – en 

meetbaar – voor de inwoners van de provincie. Sa-

menwerken met andere overheden vinden wij een 

goede zaak, waarbij wij ons steeds moeten realiseren 

dat ook samenwerken geen doel op zich is, maar een 

middel om een doel te bereiken. Natuurlijk is daarbij 

een win-winsituatie voor alle partners een belangrijk 

uitgangspunt, waarbij duidelijk moet zijn dat ook de 

Utrechtse inwoners en bedrijven er baat bij moeten 

hebben. Dat betekent dat aan de samenwerkingspro-

jecten nadrukkelijk vooraf kaders moeten worden 

gesteld. Wij willen als provincie ermee bereiken: doe 

wel voor de samenwerking als collectief als voor onze 

inwoners zelf. Bij strijdige belangen zal die weging 

vooraf, transparant door de Staten gedaan moeten 

worden om als kader aan Gedeputeerde Staten mee-

gegeven te kunnen worden. Binnenkort krijgen wij 

hierover een open discussie in de commissie Bestuur 

en Middelen (BEM), maar het is goed alvast dui-

delijk te maken dat meting van de meerwaarde van 

samenwerkingsprojecten ook voor de Utrechtse bur-

gers meebepalend zal zijn voor de budgetten die wij 

voor samenwerkingsprojecten bij de komende begro-

tingsbehandeling beschikbaar zullen stellen.

Op pagina 8 gaat het ook over samenwerking, maar 

dan in een andere context. Het CDA vindt het merk-

waardig dat gesproken wordt over het belang van 

samenwerking, maar dat dit niet staat uitgewerkt. 

Het college zegt dat afhankelijk van de opgave, een 

coalitie op maat gesneden zal worden. Welke coa-

lities heeft het college hierbij in gedachten? Onze 

fractie denkt aan het betrekken van de universitei-

ten, de werkgevers- en werknemersorganisaties en 

bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel. De rol van 

de provincie als aanjager of trekker van een proces 

beoordelen wij positief. Wel maken wij daarbij de 

kanttekening dat de provincie niet altijd ook de 

projectorganisatie zou moeten doen. De organisaties 

die belang bij geld hebben, zouden dit zelf kunnen 

doen, terwijl de provincie slechts financiert. 

Bij de begrotingsbehandeling 2004 kondigde gede-

puteerde Mik aan dat hij samen met de sociale part-

ners bezig is met een actieplan op het gebied van 

de arbeidsmarkt. Daarnaast noemde hij tijdens de 

begrotingsbehandeling dat er voortgang is geboekt 

bij de universiteiten en dat er teruggekomen wordt 

op het Science Park. Graag horen wij hoe het staat 

met het actieplan en met de samenwerking met de 

universiteiten en het Science Park. 

Van harte ondersteunen wij het voorstel extra geld 

voor de piekbestrijding van de muskusrat vrij te ma-

ken. Meer mensen moeten worden ingezet om meer 

ratten te vangen. Vooral in de buurt van Wilnis is 

het een ramp. Gangenstelsels ondermijnen daar de 

dijken. 

Over de communicatievoorstellen doen wij nu nog 

geen uitspraak. Dat onderwerp komt in de eerstvol-

gende commissievergadering aan de orde. 

Operatie Kwatta komt ook in een later stadium in de 

commissie BEM aan de orde. Vanuit het ambtelijk 

apparaat is tot nu toe hard gewerkt om een over-

zicht te krijgen van alle taken die door de provincie 

worden uitgevoerd. Velen zijn daarbij betrokken 

geweest. Hulde dan ook voor het ambtelijk apparaat 

om op zo’n korte termijn de leden van de Kwatta-

klankbordgroep van informatie te voorzien. Kwatta 

staat voor: kwaliteit en taken. De fractie van het 

CDA wil dan ook benadrukken dat het voor haar 

van belang is duidelijk te maken dat het allereerst 

om een principiële discussie gaat. Bij Kwatta-1 ging 

het om een efficiencyslag, maar nu moet er eerst 

duidelijkheid komen over de taken. Op grond daar-

van zal er een discussie zijn over de formatie. Kwatta 

is geen bezuinigingsoperatie, maar een principiële 

discussie over de vraag welke taken wij als provincie 

naast onze wettelijke taken belangrijk vinden. 
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De tekst in hoofdstuk 4 over de stelposten kunnen 

wij onderschrijven. Wel wijzen wij erop dat als alle 

geschetste scenario’s zich voordoen, de stelpost niet 

hoog genoeg is. Wij zijn echter van mening dat het 

dekkingsbedrag redelijk is. Een post die erg gemak-

kelijk uit de hand kan lopen, zijn de kosten voor een 

personeelsinformatiesysteem, afgekort: Beaufort. Een 

gewaarschuwd mens telt voor twee.

Wat betreft het hoofdstuk over het coalitieakkoord, 

is onze fractie tegen het voorstel gemeenten geld te 

geven voor het actualiseren van bestemmingsplan-

nen, zoals vermeld staat op pagina 30. Wij zijn ons 

ervan bewust dat het voor veel kleine gemeenten een 

zware belasting is, maar wij weten ook dat het voor 

veel gemeenten een politieke keuze kan zijn dit werk 

zo lang mogelijk uit te stellen. Een bedrag beschik-

baar stellen, is niet eerlijk ten opzichte van gemeen-

ten die wel op tijd hun werk hebben gedaan. Wij 

gaan dan ook niet akkoord � 1.500.000, een bedrag 

dat over een periode van drie jaar wordt opgevoerd, 

hiervoor ter beschikking te stellen. 

Over een aantal onderwerpen heb ik niets gezegd. 

Dat betekent dat wij het ermee eens zijn of dat het 

in de commissies voldoende is afgekaart. Daarnaast 

komt een aantal onderwerpen in juni in de com-

missies aan de orde, die oorspronkelijk de bedoeling 

hadden meegenomen te worden in de voorjaarsnota. 

Omdat de voorjaarsnota een maand is vervroegd, 

kan dat nu niet. Denk bijvoorbeeld aan de breedte-

sport en aan de tekst die over het huisartsentekort 

is opgenomen. De evaluaties komen nog, dus moe-

ten er nog afwegingen worden gemaakt, die bij de 

begroting 2005 aan bod komen. Dat geldt wat ons 

betreft ook voor “Agenda 2010”. Dit heeft tot gevolg 

dat het CDA van mening is, dat deze voorjaarsnota 

geen onveranderlijke blauwdruk vormt voor de 

begroting 2005. Het moet niet zo zijn, als iets nu 

niet in de voorjaarsnota wordt genoemd, dat het 

niet meer in de begroting kan worden opgenomen. 

Graag horen wij de opvatting van het college hier-

over. 

Het Stimuleringsfonds. Tijdens de laatste begro-

tingsbehandeling heeft de fractie van het CDA 

gevraagd om een discussie over de hoogte van het 

Structuurfonds. Die discussie is niet in de Staten 

gevoerd, maar wel in het college van Gedeputeerde 

Staten. Onze fractie ondersteunt het voorstel om te 

komen tot een Stimuleringsfonds. Wij zijn het ook 

eens met de berekening om vervolgens te komen tot 

een bedrag van e 65.000.000. Wat betreft de spelre-

gels die geformuleerd worden op pagina 33, maken 

wij wel een kanttekening. Wij delen de opvatting dat 

het om incidenteel geld moet gaan. Wel hebben wij 

vragen bij het uitgangspunt dat het Stimulerings-

fonds geen budgettaire verruiming van het staande 

beleid tot gevolg mag hebben. Gedeputeerde Staten 

komen bijvoorbeeld zelf met het voorstel voor her-

structurering van bedrijventerreinen of het opzetten 

van een grondbank. Wij wijzen erop dat het her-

structureren van bedrijventerreinen al staand beleid 

is en dat op voorstel van het CDA een motie over 

actief grondbeleid is aangenomen. Dat is dus staand 

beleid. Volgens ons mogen projecten die aansluiten 

op bestaand beleid wel uit het Stimuleringsfonds 

gefinancierd worden. 

Wat betreft de plannen die gefinancierd zouden 

kunnen worden, geldt dat het CDA kiest voor pro-

jecten die voor de burgers een duidelijke meerwaar-

de hebben. Het gaat uiteindelijk ook om het geld 

van die burgers. Het gaat om nieuwe impulsen en 

niet om impulsief handelen. 

In het overzicht van de beleidsvelden die volgens 

het college door het Stimuleringsfonds uitgevoerd 

kunnen worden, staat het herstel van de Utrechtse 

economie prominent bovenaan. Het CDA is van 

mening dat herstel van de economie noodzakelijk is 

en wil dit onderwerp dan ook zeker op de agenda 

voor het Stimuleringsfonds opnemen. Nu de TIPP-

regeling (Tenderregeling Investeringsprogramma 

Provincies) verdwijnt, geld uit Brussel, zullen wij 

als provincie onze eigen broek moeten ophouden. 

Wij delen dan ook de opvatting van het college dat 

het belangrijk is een impuls te geven aan de her-

structurering van bedrijventerreinen, zeker gezien 

de economische situatie. Dat ook gemeenten en het 

bedrijfsleven daarbij betrokken worden, is voor het 

CDA een logische zaak en hopelijk is het dat ook 

voor het college. 

Wij doen het college de suggestie te onderzoeken of 

het mogelijk is bedrijventerreinen te herstructureren 

volgens de ruilverkavelingsmethode. Bedrijven die 

elkaar nodig hebben, kunnen bij elkaar gezet wor-

den, maar bijvoorbeeld een bedrijf waar veel warmte 

vrijkomt kan geplaatst worden naast een bedrijf dat 

veel energie nodig heeft, zodat eenvoudig tot warm-

tekoppeling kan worden overgegaan. 
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Het voorstel om te komen tot een kennismaatschap 

steunen wij. Wij vinden het van groot belang dat er 

een nauw verband bestaat tussen kennisinstellingen 

en het bedrijfsleven. Niet alleen de universiteiten, 

maar ook het midden- en kleinbedrijf zijn belangrij-

ke aanjagers van de economie in onze provincie. Een 

projectenorganisatie zoals voorgesteld, zou ook de 

aanjager moeten zijn om de door vele ondernemin-

gen gewenste eenloketfunctie gestalte te geven. Een 

ondernemer, of het nu een startende ondernemer is 

of niet, moet één telefoonnummer en één plek heb-

ben waar hij terecht kan met zijn vragen. 

Daarnaast zou het CDA graag een visieontwikkeling 

over breedband willen. De provincie zou in de ogen 

van het CDA de vragers kunnen bundelen. Digita-

lisering doet steeds meer zijn intrede in de zorg, de 

woningbouw, maar ook als het gaat om beveiligings-

camera’s op straat. Zowel in nieuwe als in bestaande 

woonwijken kan digitalisering een onderdeel van de 

ontwikkeling van een woonwijk of revitalisering van 

een woonwijk vormen. De provincie kan hierin een 

taak krijgen om marktpartijen te bundelen. 

De provincie krijgt met de nieuwe Wet investerings-

budget landelijk gebied (ILG) meer taken en be-

voegdheden van de rijksoverheid. Deze toegenomen 

verantwoordelijkheid gaat gepaard met het beschik-

baar komen van rijksmiddelen. Toch zullen niet alle 

opgaven met betrekking tot de herstructurering van 

de landbouw, het beheer van natuur en landschap, 

de leefbaarheid van kleine kernen en de wateropgaaf 

met uitsluitend rijksgelden kunnen worden gere-

aliseerd. Aanvullend is provinciaal geld nodig om 

de robuuste keuzes te kunnen uitvoeren. Het CDA 

onderschrijft dan ook het voorstel van Gedeputeerde 

Staten om te investeren in duurzame ontwikkelin-

gen met betrekking tot natuur, landschap, milieu 

en landbouw. De komende tijd komt de landbouw 

als traditioneel beheerder van het landelijk gebied 

steeds meer onder druk te staan. Grote veranderin-

gen zijn te verwachten in zowel het veenweidegebied 

– de vernieuwing van het plan van aanpak van de 

Venen – als in de zandgebieden – het reconstruc-

tieplan. Nog voor het einde van dit jaar zullen over 

beide plannen die het grootste deel van het op-

pervlak van de provincie beslaan, besluiten door de 

Staten worden genomen. Het is van groot belang 

dat het landelijk gebied een kwaliteitsimpuls krijgt. 

Ook de inwoners van de stedelijke gebieden, Utrecht 

en Amersfoort, hebben rechtstreeks belang bij zo’n 

kwaliteitsimpuls. Zij gebruiken het landelijk gebied 

als plek om te ontspannen en zijn de belangrijkste 

gebruikers voor groene en blauwe diensten. Als wij 

vinden dat de economische en sociale dynamiek in 

het landelijk gebied behouden moet blijven, als wij 

vinden dat de kwaliteit van onze natuur en onze 

landschappen daar onlosmakelijk mee verbonden is, 

zullen wij in dat landelijk gebied moeten investeren. 

Het is daarom verstandig vanuit het Stimulerings-

fonds hiervoor gelden te reserveren. Wij verzoeken 

het college dan ook voor de begroting met concrete 

voorstellen hiervoor te komen. Wij merken daarbij 

nog op, dat de miljoenen die genoemd zijn voor 

de uitvoering van het reconstructieplan – in de Sa-

menvatting op pagina 36 – ten minste beschikbaar 

moeten komen. 

Het instellen van een grondbank juichen wij toe. 

Het kan ook niet anders, gezien de CDA-motie in 

het verleden. Wij stellen voor het grondbankprincipe 

ook te gebruiken bij het project De Venen: uitruilen 

en ontsnipperen. Wij horen graag een reactie van 

het college hierop. 

Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis over 

kleine kernen kwam de vraag naar voren wat de 

kleine kernen eigenlijk willen. Voor de ene plaats zal 

dat iets anders zijn dan voor de andere. Het CDA 

kiest voor maatwerk. Buurtverenigingen en bewo-

nersgroepen zijn vaak de aangewezen instanties om 

wensen kenbaar te maken. Het CDA vraagt dan ook 

om een inventarisatie van de wensen in de kleine 

kernen, zodat wij er bij de begrotingsbehandeling op 

terug kunnen komen.

Het CDA heeft ook nog een eigen plan voor de in-

vulling van het Stimuleringsfonds. Dat ligt op het 

snijpunt van innovatie en zorg. Wij zouden dat punt 

willen toevoegen onder de letter f, met als titel “Ver-

sterking van het zorgaanbod”. 

Door de vergrijzing ontstaat er een enorme vraag 

naar aangepaste woonvoorzieningen. Ook mensen 

die intensieve zorg nodig hebben gaan niet meer 

automatisch in een specifieke instelling wonen. Er 

moeten dus niet langer grootschalige woonvoor-

zieningen gebouwd worden. Mensen moeten in de 

gelegenheid worden gesteld langer zelfstandig thuis 

te wonen. Dit uitgangspunt steunt het CDA, maar 

dan wel met behoud van zo veel mogelijk kwaliteit 

van leven. Domotica is zo’n innovatief woon- en 
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zorgconcept, dat bijdraagt aan een betere kwaliteit 

van wonen en zorg voor de bewoners. Domotica 

staat voor elektronische communicatie tussen al-

lerlei elektrische toepassingen in de woning en de 

woonomgeving ten behoeve van de bewoners en 

dienstverleners. 

Wij hechten veel waarde aan het bieden van zorg 

op maat. Wij vinden dat er in de provincie Utrecht 

meer woningen, bestaande maar ook nieuwe, ge-

schikt gemaakt moeten worden voor zorg aan huis, 

niet alleen voor ouderen, maar ook voor cliënten 

met een intramurale indicatie. Wij stellen daarom 

voor aan het Stimuleringsfonds ter versterking van 

het zorgaanbod in de provincie Utrecht bij de be-

groting 2005 eenmalig een bedrag van e 3.000.000 

ter beschikking te stellen. Voor dit bedrag kunnen 

circa 150 woningen worden gerealiseerd of aange-

past. Deze getallen verzinnen wij niet zomaar. Een 

aangepast huis kost e 28.000 en berekend is dat er 

in een project ongeveer 150 woningen mee moeten 

doen. De provincie Brabant heeft al ervaring met dit 

project en op basis van die ervaringen is gebleken 

dat in een periode van tien jaar ongeveer 700 men-

sen van deze zorgbehoefte gebruik hebben kunnen 

maken. Het gevraagde geld wil het CDA toevoegen 

aan het programma “Wel Thuis!”. Wij verzoeken de 

gedeputeerde dan ook om in overleg met betrokken 

wooncorporaties, zorginstellingen, zorgkantoren, 

enzovoort, het voorstel voor te leggen aan de com-

missie Zorg, Cultuur en Welzijn (ZCW).

Tot slot. Wij hebben al gezegd dat wij akkoord 

gaan met het bedrag van e 65.000.000. Wij zijn van 

mening dat het vandaag niet het goede moment is 

om allerlei voorstellen en plannen met bedragen 

te labelen. Niet overal is nog goed zicht op de ma-

nier waarop bepaalde zaken zich ontwikkelen. Wel 

moet duidelijk zijn dat Provinciale Staten de kaders 

stellen. Daarom stellen wij voor in het najaar van 

Gedeputeerde Staten op basis van de uitkomsten 

van vandaag een duidelijk uitgewerkt plan te krijgen 

met betrekking tot de concrete invulling van het 

Stimuleringsfonds, met daaraan gekoppeld de bijbe-

horende bedragen. Op die manier maken wij de titel 

van ons CDA-programma “Samen slagvaardig” waar 

en handelen wij niet impulsief, maar geven nieuwe 

impulsen aan het provinciale beleid. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Voorjaarsnota. Eén jaar college. Laat ik daarover 

eerst maar iets positiefs zeggen. Wij vinden in het 

algemeen dat het wel goed gaat. Niet alles natuurlijk, 

want er zijn onderwerpen die nog niet goed lopen, 

onderwerpen die extra aandacht verdienen. Het 

punt van de communicatie is al genoemd. In het al-

gemeen echter vinden wij dat de verhouding college 

– Staten goed is ingericht, ook onder het nieuwe 

regime van het dualisme. 

Er is een nieuw gezicht in het college, oud-collega 

Ekkers. Dat garandeert, zoals ik al eerder heb gezegd, 

continuïteit. Ik kwam op mijn tafel het bureaublad 

van de Kamer van Koophandel tegen. Daarop staan 

allemaal zaken die met uw portefeuille te maken 

hebben, mijnheer Ekkers. Wat dat betreft is er ech-

ter continuïteit. Wij weten welke kant wij opgaan 

en wat er in de omgeving ook gebeurt, of men op 

landelijk niveau nu bezig is met een nota Ruimte of 

niet, wij hebben gewoon onze eigen agenda. Overi-

gens is het volkomen duidelijk dat de nota Ruimte 

de verantwoordelijkheid bij de provincie en de ge-

meenten legt. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

luister met belangstelling naar de woorden van de 

heer Levering. In de vorige vergadering vond de ver-

rassende wissel plaats binnen de VVD. Nu hebben 

wij vandaag weer een vergadering en telkens zegt de 

heer Levering dat hij ervan uitgaat dat er niets ver-

andert. Het lijkt bijna alsof hij zich inmiddels grote 

zorgen maakt. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dat ziet de heer Bijkerk toch verkeerd. Dit is 

een vorm van vieren. Ik zou het willen noemen: het 

vieren van de continuïteit.

Laat ik ophouden met het prijzen. Prijzen doe je na-

tuurlijk aan het begin van zo’n verhaal, om daarna 

gelegitimeerd iets negatievers te kunnen zeggen.

Wij vonden de voorjaarsnota toch een beetje een 

tegenvaller. Misschien heeft dat wel wat te maken 

met de rol die het college zich aanmeet. Het is ook 

wennen geblazen natuurlijk. Wij vinden in de eer-

ste plaats dat er weinig sprake is van echte analyse. 

Vorig jaar hadden wij te maken met het collegeak-

koord, vorig jaar bloeide de economie nog. Nu zegt 

iedereen dat het anders in elkaar zit en het college 

zegt daarover eigenlijk niets. Wij willen daarover 

veel meer weten; wat is er nu precies aan de hand? 

Ik hoor heel verschillende berichten als het gaat om 
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de toestand van de economie. Er zijn mensen die 

zeggen dat het maar even hoeft te veranderen en de 

zaak loopt omhoog. Dat wordt echter niet geana-

lyseerd. Die provinciale begroting zit eigenlijk wel 

merkwaardig in elkaar, want die heeft via de inning 

van de opcenten te maken met bewegingen die di-

rect op die economie aansluiten. 

Wij hebben met de economie te maken. Dan kom 

ik toch nog even terug op de uitgangspunten in 

het Streekplan. Daarin gaan wij in elk geval uit van 

beheerste groei. Er zijn op dit moment allerlei be-

wegingen om nieuwe verbanden te sluiten. Ik ben 

aanwezig geweest bij de flitsende start van de N.V. 

Utrecht en als je daar het economische verhaal er 

vanaf ziet spatten, dan vraag je je af of het allemaal 

nog wel beheerst is. Wij weten namelijk dat de stad 

Utrecht alleen maar op de economie koerst en voor 

de ideeën die wij hebben om dat eens een beetje te 

delen met Flevoland en Almere, voelt de stad niet zo 

veel. Wij maken ons dus wat zorgen over dat unieke 

accent op de economie. 

Ik wil terugkomen op een thema dat wij aan de 

orde gesteld hebben bij de begrotingsbehande-

ling. Mevrouw Raven noemde het ook al even: de 

WGR-plus. Wij hebben een stevig debat gehad met 

gedeputeerde Lokker bij de laatste begrotingsbe-

handeling. Over wat daarna gebeurde waren wij wel 

tevreden. Dat wil zeggen: wij werden goed op de 

hoogte gehouden. Als wij nu echter de brief zien die 

naar het IPO gestuurd is, dan kunnen wij wel op de 

hoogte gehouden worden, maar dat betekent niet 

dat wij daarmee tevreden zijn. Als wij de brief we-

gen, vindt de PvdA – als wij alles krijgen uiteindelijk 

bij de zaken waarover de Kamer gaat beslissen – dat 

het afgelopen is met de provincie Utrecht. Ik vind 

dat wij aan de vooravond staan van een provinciale 

herindeling. Graag hoor ik een reactie op dat stand-

punt, ook van de collega’s.

Financieel loopt het allemaal behoorlijk goed. Dat 

is een vrucht van het beleid in het verleden. Er zijn 

overigens wel detailopmerkingen te maken. Als het 

gaat om de overschotten op de jaarrekeningen, dan 

worden die wel wat al te gemakkelijk meegenomen 

naar het volgende jaar. Daaraan zouden wij toch 

rigoureus een einde willen maken. Dat is niet de 

manier waarop je dat doet. Overhouden betekent 

namelijk domweg: niet presteren. Dat moet bestraft 

worden en niet beloond.

Mevrouw Raven heeft al gezegd dat Kwatta-2 in de 

cijfers nog niet is verwerkt. Wij weten niet wat die 

operatie ons financieel gaat opleveren. Dat geeft aan 

de hele paragraaf natuurlijk enige onzekerheid.

Het Stimuleringsfonds. Wij prijzen het idee; een 

goed idee. Het is geen kwestie van potverteren, maar 

ook in economisch wat mindere tijden een kwestie 

van het geld goed en voorzichtig gebruiken.

Over de behandeling van het agendapunt Stimule-

ringsfonds wil ik nog wel iets zeggen. Het lijkt ons 

goed dat wij als fracties met voorstellen komen en 

dat wij vervolgens Gedeputeerde Staten aan het werk 

zetten. In de vorige periode hebben wij in de Staten 

een nota aangenomen, onder de titel “Het woord is 

aan de Staten”. Wij hebben dat altijd genoemd: “Het 

woord is aan de Staten, maar het werk is aan het 

college en de ambtenaren”. Wij vinden niet dat wij 

voorstellen of initiatiefvoorstellen moeten uitwer-

ken, want daarvoor is het college en daarvoor is het 

ambtelijk apparaat. Wij zouden dus graag suggesties 

doen en bijvoorbeeld in september voorstellen van 

het college ontvangen, het finale debat daarover 

voeren in september, zodat het college weet wat het 

te doen staat bij de voorbereiding van de begroting. 

Iets over de uitgangspunten van het Stimulerings-

fonds. Voor ons hoeft het niet in een keer te worden 

uitgeput. Er komen nog meer voorjaarsnota’s. Ik 

wijs er nog een keer op, zoals ik ook al heb gedaan 

in de commissie BEM; als u echt � 65.000.000 wilt 

besteden, dat het gaat om 26% en niet om 25% in 

de laatste stap van de berekening. Ik bedoel te zeg-

gen dat ik van die ene procent op dit niveau bij een 

zondagse postcodeloterij toch een aardig duitje mee 

zou hebben binnengehaald. Ik zou toch maar voor-

zichtig met dat geld omgaan. 

Wat is stimulering? Als u een Stimuleringsfonds een 

Stimuleringsfonds noemt, is er natuurlijk behoefte 

aan een nadere bepaling van dat begrip. Wij waren 

al gewend geraakt aan de “Agenda 2010”. De “Agenda 

2010” is er, zogezegd, voor de leuke dingen. Oftewel: 

voor de aansprekende projecten, de manier waarop 

in de komende tijd de provincie zich op de kaart 

gaat zetten. 

Bij het Stimuleringsfonds moet het om zaken gaan 

die stokken en die in beweging gezet moeten wor-

den. Daarom ben ik opnieuw eens met mevrouw 
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Raven, dat het wel degelijk dingen zijn die staand 

beleid kunnen zijn. 

Als wij naar de concrete projecten komen, kan het 

dus zo zijn dat er in de afgelopen periode een aantal 

zaken van de plank gevallen is, dat wij er weer graag 

op willen leggen. Dat is de TIPP-regeling, genoemd 

onder Ad.a. Wij steunen dat idee van het college. 

Het is heel belangrijk dat te gaan doen uit provinci-

ale gelden die wij daarvoor beschikbaar gaan stellen. 

Bij Ad.c. willen wij aandacht vragen voor nog zo’n 

project dat van de plank is gevallen. Dat is de Op-

plusregeling. Als het gaat om de woningbouw, heb-

ben wij te maken met minstens twee belangrijke 

problemen bij de sectoren. Dat zijn de woningen 

voor ouderen aan de ene kant en de woningen voor 

starters aan de andere kant. Het voorstel van me-

vrouw Raven over het Domoticavoorstel sluit daar-

bij wel enigszins aan. Misschien kunnen beide wel in 

het project “Wel Thuis!” worden ondergebracht. Dat 

moet het college maar bekijken. 

Daarnaast zouden wij een prijsvraag willen uit-

schrijven voor de ideale starterswoning. Wij wil-

len daarover nog een keer nader spreken. Wat is er 

namelijk aan de hand? Projectontwikkelaars zeuren 

voortdurend dat die woningen niet gebouwd kun-

nen worden en dat dat de reden is dat die er niet 

komen. Voor e 125.000, inclusief grond, zou je niet 

zo’n woning kunnen bouwen. Nu, wij willen de 

gelegenheid te baat nemen, nu wij het Stimulerings-

fonds hebben, om de buitenwacht maar eens uit te 

nodigen om dat te toetsen. 

Ik heb nog een kleine, vervelende mededeling voor 

onze eigen gedeputeerde Van Bergen. Wij vinden 

niet dat het gedoe met de molens uit het Stimule-

ringsfonds betaald kan worden. Wij vinden wel dat 

het moet gebeuren en dat boven tafel moet komen 

wat er allemaal is misgegaan, maar daar is het Sti-

muleringsfonds nu juist niet voor, lijkt ons.

Nog één inhoudelijk punt: actualisering bestem-

mingsplannen. Wij vinden het verkeerd om een 

premie te geven voor slecht gedrag. Wij willen het 

college uitnodigen eens te kijken op welke manier 

men dat doet in de provincie Brabant. Daar geeft 

men goed presterende gemeenten een premie in de 

sfeer van wat meer ruimte voor eigen beleid. Het is 

dus een verkeerde manier van stimuleren, als men 

het zelf niet redt, dat wij wel komen helpen. Nee, 

dat is een vorm van in gebreke blijven.

Afsluitend. Wij zijn van mening dat de positie van 

de waterschappen ter discussie moet worden gesteld.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij behandelen vandaag de voorjaarsnota. Allereerst 

wil ik namens onze fractie een aantal algemene 

opmerkingen maken. Wij zullen ons met name 

trachten te concentreren op een aantal hoofdlijnen 

en verwachten van uw college dat het de vandaag te 

voeren discussie met de Staten vertaalt in een nadere 

onderbouwing en in nadere voorstellen die wij na 

de zomer graag van u tegemoet zien. 

Allereerst het doel van de voorjaarsnota. Gedepu-

teerde Staten stellen zelf terecht in het voorwoord, 

dat de voorjaarsnota enerzijds dient om een samen-

hangend inzicht te geven in de actuele stand van 

zaken rond beleidsrealisatie en financiële uitkomsten 

en anderzijds een doorkijk naar de verwachte ont-

wikkelingen, zowel beleidsmatig als financieel. Gede-

puteerde Staten zijn in hun zelf aangegeven doelstel-

ling naar onze mening slechts gedeeltelijk geslaagd. 

Met name de regelmatig magere beleidsmatige 

onderbouwing en analyse in de nota heeft tot gevolg 

dat het er niet gemakkelijker op wordt gemaakt om 

echte keuzes te maken. 

Dat gezegd hebbend, wil ik namens de VVD ingaan 

op de voorjaarsnota zelf. Dan begin ik met de door 

het college voorgelegde spelregels. 

De VVD onderschrijft het uitgangspunt, dat het bij 

de besteding van het Stimuleringsfonds moet gaan 

om uitgaven die geen structureel karakter hebben. 

Het moge duidelijk zijn dat juist het eenmalige ka-

rakter van beschikbare middelen ertoe moet leiden 

dat exploitatieconsequenties uit de weg moeten 

worden gegaan. De VVD is dan ook van mening dat 

het Stimuleringsfonds zich met name zal moeten 

richten op aanjaagprojecten. Ook het uitgangspunt 

dat aanvragen voor het fonds een keer per jaar in-

gediend kunnen worden ter voorbereiding van de 

voorjaarsnota, onderschrijven wij. Het leidt immers 

tot een integrale afweging en verhindert dat door 

het jaar heen bij elke voorkomende gelegenheid een 

beroep wordt gedaan op het fonds. 

Het uitgangspunt van het college, dat het Stimu-

leringsfonds geen budgettaire verruiming van het 

bestaande beleid tot gevolg mag hebben, delen wij 

niet. Wij gaan ervan uit dat steeds gestreefd wordt 
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naar een bestaand beleid, dat zich richt op de core-

business van de provincie. Het ontgaat ons dan ook 

volledig waarom er niet in de corebusiness geïnves-

teerd zou mogen worden. Sterker nog, het lijkt ons 

juist voor de hand liggend dat ook de mogelijkheid 

bestaat om in dat bestaande beleid te investeren. 

Een laatste punt over de spelregels. De fractie van 

de VVD stelt voor, ter vermijding van versnippe-

ring van de inzet van het fonds, een ondergrens in 

te stellen voor de investeringen. Naar onze mening 

sluit dit voorstel nauwkeurig aan bij uw eigen uit-

spraak op pagina 33 van de voorjaarsnota, waarin 

het college immers stelt: “Bij de bestemming van het 

Stimuleringsfonds willen wij versnippering van de 

middelen zoveel mogelijk tegengaan”. Deze onder-

grens zou bijvoorbeeld gesteld kunnen worden op � 

250.000 per project. Gaarne uw mening hierover. 

Dan kom ik op de thema’s die het college naar voren 

brengt, waarbinnen de afweging zou kunnen plaats-

vinden. 

In deze vijf thema’s kunnen wij ons vinden met de 

aantekening dat de door de fractie van het CDA 

voorgestelde uitbreiding met een zesde thema zorg 

onze instemming heeft. Toch wil de VVD een kant-

tekening maken bij de reikwijdte van de thema’s. 

Dan hebben wij het voornamelijk over het onder-

werp mobiliteit.

In de voorjaarsnota wordt vele malen ingegaan op 

het mobiliteitsprobleem binnen onze provincie. 

Terecht, naar onze mening. Het college is er in de 

voorjaarsnota ook duidelijk over, en ik citeer, pagina 

5: “Mobiliteit is onmisbaar voor het functioneren 

van onze samenleving en de concurrentiepositie van 

de Randstad en de provincie Utrecht”. Op pagina 6 

staat mobiliteit bij “De maatschappelijke vraagstuk-

ken die nu aandacht vragen” dan ook niet voor niets 

op nummer 1.

Wij beseffen terdege dat wij nog niet zo lang geleden 

in deze Staten het SMPU (Strategisch Mobiliteits-

plan Utrecht) hebben vastgesteld, waarin een stelsel 

van maatregelen in dit kader tot uitvoering zal wor-

den gebracht. Zoals bekend, heeft de fractie van de 

VVD ingestemd met het SMPU. Voorts zijn wij ons 

ervan bewust, dat het noodzakelijk is dat met name 

het Rijk zwaar zal moeten investeren in de Utrechtse 

regio als verkeers- en vervoersknooppunt. Deze in-

vesteringen zijn immers niet alleen van belang voor 

de provincie Utrecht, maar met name ook voor de 

gehele Randstad en daarmee voor geheel Nederland. 

Ook bezien vanuit de onlangs gepresenteerde nota 

Ruimte, waarin immers de Randstad als econo-

mische motor van Nederland verder wordt on-

derstreept, kan het Rijk er niet onderuit om zijn 

investeringen op te schroeven. Immers, een econo-

mische motor kan uitsluitend gestalte krijgen indien 

en voorzover zijn bereikbaarheid gegarandeerd is. 

Ondanks de vastgelegde middelen in het kader van 

het SMPU is de VVD van mening, dat verdere in-

vesteringen in de mobiliteit niet uitgesloten moeten 

worden. Er zijn immers steeds nieuwe ontwikkelin-

gen, waarop de provincie naar onze mening kan en 

moet inspelen. Een expliciet voorbeeld hiervan is 

het Randstadspoor. Nog niet zo lang geleden bleek 

dat het Rijk zich niet wenste te houden aan zijn 

afspraken rondom het Randstadspoor. Een voor-

ziening, waaraan allen in deze Staten zeer hechten. 

Vervolgens heeft gedeputeerde Mik dynamisch opge-

treden; hij overlegde met onze partners in de regio 

en is naar Den Haag afgereisd om voorfinanciering 

aan het Rijk aan te bieden. Wij wisten allen, wilde er 

op overzienbare termijn nog iets van de aanleg van 

Randstadspoor in onze provincie terecht komen, dat 

wij niet met lege handen naar Den Haag konden 

gaan. Voorfinanciering dus. 

Dan zijn wij bij het punt waarover de VVD zich 

zorgen maakt. De lijst van thema’s waarbinnen de 

middelen van het Stimuleringsfonds besteed zouden 

moeten gaan worden, is naar onze mening limitatief. 

Dit betekent, dat wij met elkaar afspreken dat de 

middelen uitsluitend binnen deze thema’s besteed 

zullen gaan worden in de toekomst. Teneinde dis-

cussie omtrent de reikwijdte van de aangegeven the-

ma’s in de toekomst te vermijden, hecht onze fractie 

eraan dat eventuele investeringen in mobiliteit, zoals 

bijvoorbeeld in het hierboven aangehaalde voor-

beeld van het Randstadspoor, niet uitgesloten wor-

den. Wij verzoeken dan ook zulks mogelijk te maken 

binnen thema a, “Versterking Utrechtse economie”.

Tot zover de spelregels en de thema’s. 

Ik kom op de voorjaarsnota zelve. Een aantal op-

merkingen. Allereerst zijn wij van mening dat de 

nota af en toe een beetje doorschiet. Een goed 

voorbeeld hiervan is dat het college een visie gaat 

formuleren op de toekomst van de provincie in 2030 

– 2050. Op zichzelf hebben wij natuurlijk geen enkel 

bezwaar tegen het nadenken over onze toekomst, 

maar 45 jaar vooruitdenken is toch wel iets te veel 
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van het goede. Wij zijn dan ook bevreesd dat wij de 

uitkomst al kennen: heel dikke nota’s, waarin veel 

ambtelijke energie is gestoken en die bij voortduring 

bijgesteld moeten worden. Laten wij met ons al-

len een beetje met beide benen op de grond blijven 

staan. Wij moeten alle zeilen al bijzetten om alle 

bestaande ambities op een behoorlijke manier tot 

uitvoering te brengen en om enigszins de komende 

tien tot vijftien jaar te overzien. Helemaal wrang 

wordt dit onderwerp als ik bladzijde 16 van de voor-

jaarsnota citeer: “De begrotingsvoorbereiding voor 

2005 is feitelijk nu reeds gestart met de samenstel-

ling van de voorjaarsnota, terwijl het jaar 2004 nog 

maar drie maanden jong is. Het is uiteraard ronduit 

onmogelijk om op dit moment alle relevante ge-

beurtenissen, ontwikkelingen en omstandigheden te 

voorzien die in 2005 om bestuurlijk of beleidsmatig 

ingrijpen zouden kunnen vragen.” Ik constateer dat 

u 2005 nog niet helemaal kunt overzien, maar wel 

een visie wilt maken over het jaar 2050. 

Kort en goed, de VVD heeft niet de minste behoefte 

aan dikke nota’s met toekomstvoorspellingen.

In de commissie BEM heeft de VVD reeds aandacht 

gevraagd voor de opsomming van maatschappe-

lijke, bestuurlijke en organisatorische vraagstukken 

waarmee de provincie wordt geconfronteerd en met 

name voor de prioriteit die dit college wil geven aan 

maatschappelijke vraagstukken. Als vanzelfsprekend 

vinden wij de oplossing van maatschappelijke vraag-

stukken en de aandacht daarvoor uitermate relevant. 

Die maatschappelijke vraagstukken echter zonder-

meer prioriteit te geven, zoals het college voorstelt, is 

naar onze mening niet het meest effectieve. Immers, 

in het rapport “Haags alarm” is juist helder aangege-

ven dat onze provincie niet gekend is in Den Haag, 

dat wij het slecht doen als netwerker en dat wij dus 

eenvoudig niet op de kaart staan in het Haagse. Wij 

zijn dan ook van mening dat het college zeer hoge 

prioriteit dient te geven aan een zware inzet op de 

verbetering van ons netwerk in Den Haag, zodat 

daarmee ook de maatschappelijke vraagstukken met 

steun van het Rijk gemakkelijker opgelost kunnen 

worden. 

Een ander punt over de bestuurlijke samenwerking. 

De fractie van het CDA heeft hierover ook al een 

en ander gezegd. In de voorjaarsnota wordt inge-

gaan op het Utrechts Model. Gesteld wordt dat in 

elk van de vier regio’s een intensieve samenwerking 

zou moeten ontstaan tussen de gemeenten en van 

daaruit met de provincie en het maatschappelijk 

veld. Wij tekenen hierbij aan dat voor de VVD het 

denken in deze structuur op basis van het Utrechtse 

Model niet heilig is. Maatschappelijke vraagstukken 

trekken zich doorgaans immers weinig aan van ge-

biedsbenaderingen. Dit ziet men in de praktijk bij-

voorbeeld bij de samenwerking tussen Nieuwegein, 

IJsselstein, Houten en Vianen. Alhoewel de VVD 

derhalve wel het Utrechts Model in de basis onder-

steunt, verzoeken wij het college vooral te blijven 

denken in pragmatische structuren, strijdig of niet 

met het Utrechts Model. 

De financiën. Met het nodige genoegen meldt het 

college onder het hoofdstuk Treasury, dat het over-

grote deel van de beschikbare middelen op langere 

termijn belegd is en dat zulks heeft geleid tot meer 

inkomsten voor de provincie. Onze fractie heeft 

hierover zo haar eigen gedachten. Weliswaar is op 

de kortere termijn het langer uitzetten van gelden 

interessant, maar wij vragen ons in gemoede af of 

dit beleid zich niet tegen ons zal keren. Immers, als 

de economie een beetje aantrekt, zal het nu ingezette 

beleid zich snel tegen ons keren. Dat is ook de reden 

dat de tentoongespreide redelijke zelfgenoegzaam-

heid omtrent het ingezette treasurybeleid ons nu 

niet bepaald tot enige vrolijkheid stemt. Wij zagen 

liever dat juist niét het overgrote deel van de be-

schikbaar middelen op langere termijn belegd was, 

maar dat een evenwichtige mix tussen kortere en 

langere termijn was gevonden. Gaarne een reactie. 

Tijdens de commissiebehandeling van deze voor-

jaarsnota is terecht aandacht gevraagd voor de 

hoogte van de stelposten. Nogmaals dringen wij 

erop aan bij de begrotingsbehandeling 2005 meer 

onderbouwing te leveren voor deze stelposten. Op 

voorhand wijzen wij ze niet af, maar wij zouden 

daarover graag meer duidelijkheid hebben.

In het kader van de provinciale servicedienst, 

onderdeel ICT-reserve, wordt gesteld dat het de 

verwachting is dat er een structureel aanvullende 

middelenbehoefte zal bestaan van � 260.000. Dit is 

berekend op basis van historische gegevens. Gezegd 

wordt dat nog een inventarisatie zal worden gedaan 

van toekomstige vervangingskosten, maar dat het de 

verwachting is dat het opgenomen bedrag in gelijke 

orde van grootte ligt. Onze fractie heeft hieromtrent 
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zo haar twijfels. Immers, in het kader van Kwatta-1 

zullen rond de 63 arbeidsplaatsen vervallen en wij 

hebben Kwatta-2 nog te gaan. Het gevolg van deze 

operaties dient niet uitsluitend vertaald te worden 

in structurele besparingen op de directe loonsom, 

maar dient tevens doorvertaald te worden in ver-

minderde overheadkosten. Een overhead, waarop 

immers als gevolg van deze operaties besparingen 

gehaald moeten kunnen worden. Wat bijvoorbeeld 

te denken van vermindering op termijn van de inzet 

van personeelszaken, van leidinggevenden en in het 

kader van deze voorjaarsnota van de ICT? Wij ver-

wachten van het college een onderbouwd inzicht in 

dezen alvorens voorstellen worden gedaan voor de 

ICT-investeringen. 

Bij mijn inleiding sprak ik over een nadere onder-

bouwing en over nadere voorstellen. Afgezien van 

de voorstellen die er vandaag vanuit de Staten naar 

voren worden gebracht, verzoeken wij u een aantal 

onderwerpen die ik hierna zal noemen, van nadere 

onderbouwing dan wel van nadere uitwerking te 

voorzien.

De VVD wil graag van u vernemen op welke wijze 

en met welke prioritering de plannen in het kader 

van de N.V. Utrecht tot uitvoering gebracht zouden 

kunnen worden. Weliswaar zijn wij het met het col-

lege eens dat de N.V. Utrecht de slagkracht van onze 

regio ernstig zou kunnen vergroten, maar wij vragen 

ons ook af op welke wijze de plannen daadwerkelijk 

uitgevoerd zouden kunnen worden. 

Een ander onderwerp betreft de prestatiemeting 

coalitieakkoord. Het zal u duidelijk zijn dat ook de 

VVD het volledig eens is met een gedegen en nauw-

keurige prestatiemeting van het coalitieakkoord. Wij 

vragen ons echter af of in hoeverre het noodzakelijk 

is om hiervoor in de periode 2004 tot 2008 een 

bedrag van maar liefst � 550.000 uit te trekken. Ik 

constateerde immers dat dit bedrag een extra uit-

gave zou betekenen, gekwalificeerd als nieuw beleid, 

terwijl wij ons nauwelijks aan de indruk kunnen 

onttrekken, dat prestatiemetingen zaken zijn die 

normaal passen binnen het reguliere werk van een 

presterende provincie en derhalve passen binnen de 

reguliere werkzaamheden van bijvoorbeeld een plan-

ning en control. Gaarne ontvangen wij dan ook een 

nadere onderbouwing van deze gelden en een reden 

waarom die niet binnen de reguliere werkzaamhe-

den zouden kunnen of zouden moeten passen.

De fractie van de PvdA heeft al gesproken over de 

bestemmingsplannen. Wij hebben begrepen dat het 

college dit onzalige plan inmiddels heeft verlaten. 

In de commissie REG heeft onze fractie al gezegd 

veel te voelen voor het idee gemeenten met actuele 

bestemmingsplannen binnen voorwaarden meer 

mogelijkheden te geven. De heer Levering heeft al 

verwezen naar de provincie Brabant. Wij willen dit 

graag ondersteunen. 

De VVD maakt zich grote zorgen over de woning-

bouw op de inbreidingslocaties. Zowel de nota 

Ruimte als het streekplan zetten zwaar in op dit 

instrument. Juist de moeilijkheidsgraad van dit 

soort locaties maakt een dynamische aanpak vaak al 

snel onmogelijk. Voorwaarden als gedifferentieerd 

bouwen en een goede kwaliteit van de woonomge-

ving aan de ene kant en bodemsanering, procedurele 

vertragingen, extra kosten aan de andere kant – om 

maar enkele punten te noemen – leiden veelal tot 

ernstige vertraging. Onze zorg richt zich met name 

op de omvangrijke problematiek die met deze lo-

caties gepaard gaat. Het effect hiervan is even voor 

de hand liggend als logisch. Gemeenten hebben al 

snel de neiging uit te wijken naar uitleglocaties. De 

VVD hecht aan een goede kwaliteit van de woon-

omgeving. Verstedelijking en inbreiding mogen niet 

tot gevolg hebben dat vanwege alle gesignaleerde 

problemen, de kwaliteit ernstig onder druk komt te 

staan. Overigens is in dit verband illustratief hoe de 

gemeente Utrecht de inbreiding wenst in te vullen: 

opoffering van belangrijke binnenstedelijke groen-

voorzieningen, waardoor de kwaliteit van de woon-

omgeving eerder achteruit dan vooruit gaat. 

Zoals gesteld, zijn de problemen legio. Gemeenten 

kunnen vaak doelstellingen niet halen. In de voor-

jaarsnota wordt naar onze mening terecht aandacht 

aan deze problematiek besteed. Door Gedeputeerde 

Staten wordt een achttal gemeenten genoemd, de 

zogenaamde regiogemeenten, waar de betrokken 

investeringsimpuls ingezet zou kunnen worden. De 

VVD wil zich absoluut beperken tot de genoemde 

acht gemeenten. Teneinde de omvang van de pro-

blematiek helder voor het voetlicht te krijgen, ver-

zoeken wij het college in overleg te treden met de 

betrokken acht gemeenten om een meer specifiek en 

uitgekristalliseerd beeld te krijgen van de omvang 

van de problematiek, de problemen en de hiermee 

gepaard gaande financiële gevolgen. Wij kiezen voor 

de acht gemeenten om versnippering te voorkomen 
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en vanwege hun rol in de regionale woningmarkt. 

Met het aldus verkregen inzicht kunnen de Staten 

een verantwoord besluit nemen over de in te zetten 

noodzakelijke middelen om daarmee een belangrijke 

bijdrage te kunnen leveren aan het uiteindelijke 

doel: inbreiding met kwaliteit. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

De beschuit met muisjes is gearriveerd. U allen een 

goede bekomst van deze traktatie toegewenst. 

Namens de fractie van GL wil ik naar aanleiding van 

deze voorjaarsnota een paar hoofdpunten aan de 

orde stellen. Dat zijn de voorjaarsnota zelf, enkele 

bestuurlijke kwesties, een paar kwesties op het vlak 

van natuur en landschap en ten slotte de sociale 

problematiek.

In de voorjaarsnota worden veel belangrijke woor-

den en soms zelfs wijze woorden geschreven en 

er staat veel in waarmee wij het zondermeer eens 

kunnen zijn. Toch vinden wij het in hoge mate een 

nogal technisch en boekhoudkundig verhaal. Geen 

Utrechtse burger met een min of meer normale 

belangstelling zal er warm of koud van worden. 

Eigenlijk bevestigt deze voorjaarsnota het beeld van 

de provincies als meer bestuurlijk en technocratisch 

dan politiek. Het had wat ons betreft allemaal best 

wat pakkender gekund en het had wat meer be-

schreven kunnen worden vanuit de actuele proble-

men waarmee onze 1,2 miljoen inwoners worstelen. 

Echter, misschien denk ik daarover iets te roman-

tisch.

Ik wil een paar kleine issues uit de voorjaarsnota 

lichten. 

Wij zijn het niet eens met de stelpost van 2%. De 

fractie van de ChristenUnie zal daarover zodadelijk 

iets zeggen. Ik sluit mij aan bij de woorden van 

andere fracties met betrekking tot het voorstel aan-

gaande verouderde bestemmingsplannen. Ook wij 

vinden dat niet het juiste signaal. 

Ik concentreer mij op het Stimuleringsfonds. Terecht 

is het zo, dat wij er niet voor kiezen een rentenie-

rende provincie te zijn, ook al doen wij nog zulke 

nuttige dingen met de opbrengsten van de beleg-

gingen uit de verkoop van de nutsbedrijven. Nee, wij 

moeten ook de bereidheid hebben forse, eenmalige 

investeringen te doen. Daarom zijn wij voor het 

voorstel aangaande het Stimuleringsfonds. 

Als ik kijk naar de aanwending, zijn wij het eens met 

de fractie van het CDA dat het onderdeel zorg ont-

breekt. Dat zal wat ons betreft toegevoegd moeten 

worden.

Wij zijn het ook eens met de opmerking dat de 

grondbank als instrument moet worden ingezet in 

het veenweidegebied. 

U merkt het: opnieuw zijn wij het eens met het 

CDA. Er ontstaat, zou ik zeggen, iets moois. Zoda-

delijk zal blijken dat ik mij ook kan aansluiten bij 

de PvdA en geheel onbedoeld komt dan toch optie 2 

van informateur De Vet weer in beeld. Ik zeg het in 

alle onschuld.

Terug naar het veenweidegebied. Wij vinden dat in 

het veenweidegebied een einde moet komen aan 

het ‘gepolder’ van politici en lobbyisten. De knopen 

moeten worden doorgehakt als het gaat om na-

tuur en landschap, waterhuishouding, peilbeheer en 

landbouw. Wij proeven dat die sfeer inmiddels ook 

heerst binnen het college. Dat betekent dat wij het 

veenweidegebied, project De Venen, ook een fikse 

plek willen geven binnen het Stimuleringsfonds, in 

het kader van grondbeleid en misschien zijn er nog 

andere mogelijkheden. 

Zoals ik daarnet al meldde, zijn wij het eens met de 

suggesties van de PvdA met betrekking tot de wo-

ningbouw en het Stimuleringsfonds. Zelf willen wij 

als GL nog een ander onderwerp aandragen, name-

lijk de problematiek van geluidsoverlast en volksge-

zondheid, met name in de stadsgewesten daar waar 

het geluid en uitstoot door autoverkeer betreft. Dit 

is een probleem dat steeds duidelijker wordt, zowel 

wat betreft de welzijnsaspecten als wat betreft de 

gezondheidsaspecten. Wij willen bezien of in het 

kader van het Stimuleringsfonds – en dat vragen wij 

aan het college – ook dit onderwerp meegenomen 

zou kunnen worden. 

Ten slotte vinden wij dat het onderwerp natuur bij 

het Stimuleringsfonds niet verengd moet worden tot 

ecologische verbindingszones, in casu één specifieke 

zone, maar dat natuur breder ingezet kan worden en 

een bredere rol kan spelen bij het Stimuleringsfonds. 

Nu dreigt het gevaar van een grabbelton bij het 

Stimuleringsfonds. Daarom ben ik het eens met het 

voorstel van de heer Levering om in september een 

tussenstap te maken op weg naar de begrotingsbe-

handeling, waarbij wij als Staten de kaders stellen 

aangaande het Stimuleringsfonds. Ik verzoek het 

college dan drie elementen helder in beeld te bren-

gen:
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-  de plaats en de concrete meerwaarde van het 

Stimuleringsfonds, mede in relatie tot de Agen-

da-2010-projecten en tot de kerndoelen van het 

provinciaal beleid, want daar gaat het om;

-  de methodiek; wat zijn de spelregels intern en 

extern;

-  de concrete onderwerpen/projecten. Het college 

heeft de eerste ideeën geventileerd. De Staten 

komen nu met allerlei suggesties. Wellicht zijn 

er nog meer mogelijkheden of alternatieven. Wij 

houden ons aanbevolen. Zet dat alles op een rij, 

zodat wij in september tot een inhoudelijk en 

kaderstellend debat kunnen komen in de Staten. 

Ik stap over naar de diverse bestuurlijke perikelen. 

Allereerst: de toekomst van onze eigen, mooie pro-

vincie. Het kabinet stuurt aan op een WGR-plus en 

stuurt daarmee aan op een soort van provincievrij 

gebied; stadsgewest Utrecht met geheel eigen be-

voegdheden op alle belangrijke beleidsterreinen. Het 

college voert een dapper achterhoedegevecht, nadat 

het eerst veel te veel heeft weggegeven in het voor-

traject. Maar dit terzijde. 

Voor de burgers is dit alles echter een heel slechte 

ontwikkeling: twee concurrerende besturen, waarbij 

het ook nog eens zo is dat het BRU een democra-

tisch tekort kent, want het is een orgaan van burge-

meesters, wethouders en beleidsambtenaren. Raads-

leden zitten op veel te grote afstand qua sturing en 

controle. 

Laten wij Den Haag klare wijn schenken. Als de 

WGR-plus doorgaat, resteert er te weinig om een 

aparte provincie Utrecht te rechtvaardigen. De helft 

van de bevolking van de provincie valt dan onder de 

WGR-plus. 

Moeten wij ons met ons drieënzestigen dan op 

Amersfoort en omgeving storten? Men heeft daar al 

problemen genoeg, zou ik willen zeggen. Moeten wij 

misschien collectief in bestuurlijke bezigheidsthera-

pie gaan? Dat lijkt mij niet verstandig. Ik vraag een 

reactie hierop van mijn collega’s. 

De heer Levering heeft ook al gezegd dat wij Den 

Haag een helder signaal moeten geven. WGR-plus 

betekent in het Utrechtse geval: provinciale herinde-

ling. De eerste bewegingen worden al gemaakt; het 

Gooi komt in beweging, zij het dat men daar nog 

enige twijfel heeft bij het binnenlaten van de heer 

Nagel. Uiteindelijk zullen wij moeten praten over 

een Randstadprovincie of over varianten daarvan, de 

noordvleugel, de zuidvleugel. Dat kan ook voordelen 

hebben als het gaat om sturing op Randstadniveau, 

als het gaat om het saneren van de huidige, onover-

zichtelijke en halfdemocratische wirwar van samen-

werkingsverbanden op Randstadniveau. Het kan ook 

betekenen dat je de stadsgewesten echt armslag geeft 

en dat die stadsgewesten een directe democratische 

legitimatie krijgen. Laten wij echter dit signaal maar 

geven aan De Haag – graag hoor ik reacties van de 

collega’s – en laten wij ophouden met verkrampt 

defensief te zijn. Laten wij op dit punt een voor-

jaarsoffensief openen.

Een bestuurlijk probleem van een heel andere orde 

betreft de Molenstichting. Financieel komt het wel 

goed; wij zullen dat gat wel dichten. Wij zijn echter 

toch verbijsterd over het punt dat de onderhouds-

situatie van de Utrechtse molens zo slecht kon wor-

den. Kijken wij naar het bestuur, dan zaten daarin 

toch ‘zware’ jongens. In de jaren negentig was dat 

oud-gedeputeerde Hoekstra, die jarenlang de ‘grand 

chef ’ van de provinciale financiën is geweest. Later 

was daar oud-fractievoorzitter en oud-gedeputeerde 

de heer Smink. Men had een rechtstreekse relatie 

met de toenmalige vakgedeputeerde de heer Kok. 

Kortom, dat waren ‘zware jongens’ en naar ik aan-

neem waren het geen ‘Don Quichots’, om in molen-

termen te blijven spreken. Hoe heeft dit dus kunnen 

gebeuren? Wij vinden dat het college – en anders 

moeten de Staten dat maar doen – dit moet uitzoe-

ken. Heeft het bestuur gefaald? Heeft het college van 

GS gefaald in de zin dat signalen niet zijn opgepakt? 

Is er ambtelijk iets misgegaan? Is er iets misgegaan 

op het niveau van de medewerkers binnen de Mo-

lenstichting? Wij verzoeken het college op dit punt 

om een serieus onderzoek. 

Ik kom op een volgend hoofdpunt: natuur en land-

schap. Allereerst zullen wij voorstellen een probleem, 

het streekeigen boerenerf, aan te pakken. Wij kennen 

de bijdrageregeling “Kleine landschapselementen”. 

Die regeling is zeer succesvol met 1500 overeen-

komsten. Een deel van dat beleid is overgenomen 

door het Rijk, de provincie heeft bezuinigd en in de 

praktijk blijkt dat er geen of onvoldoende middelen 

zijn het onderdeel streekeigen boerenerven – denk 

aan beplantingen, et cetera – te ondersteunen. Met 

een kleine reparatie van zo’n � 50.000 is het mogelijk 

dat probleem op te lossen. Wij verzoeken het college 

dan ook dat te doen en mocht het college daartoe 

niet bereid zijn, dan dienen wij in tweede termijn 
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een motie in, waarvan ik aanneem dat de Staten die 

in grote meerderheid zullen steunen. 

Het volgende punt is voor echt een hoofdpunt met 

betrekking tot natuur en landschap. Het betreft het 

verschil tussen papier en werkelijkheid. Laatst wan-

delde ik op een zondagmiddag van Woudenberg, 

ter hoogte van De Heigraaf naar de Piramide van 

Austerlitz, dat een enigszins afkalvend monument 

is. Officieel liep ik door hoogwaardige natuur, maar 

wat trof ik aan? Verroeste hekken, een enkele achter-

gelaten caravan, overvolle wegen, wat vuilniszakken 

en doodse stukken bos. Toch wordt op de streek-

plankaart dit gebied met een heel mooie indeling 

gewaardeerd. Creëren wij niet te veel een papieren 

werkelijkheid met onze plankaarten en veelkleuren-

folders? En, meer in het bijzonder, dan doel ik op 

een specifiek probleem: in hoeverre is ons natuur-

beleid in een aantal opzichten soms ronduit fake? 

Ik geef drie voorbeelden uit mijn eigen woonomge-

ving, zuidoost-Utrecht:

-  In Rhenen ziet het ernaar uit dat voor de uitbrei-

ding van een camping een aantal mooie oude 

bomen in het bos mogen worden gekapt die dan 

worden gecompenseerd door wat jonge aanplant 

in een weiland bij Woudenberg. 

-  In Veenendaal mogen 3000 woningen worden 

gebouwd, de ISEV-locatie, Veenendaal-oost. Dat 

zou dan mede gecompenseerd worden door een 

strook natuurontwikkeling, maar inmiddels is 

in die strook natuurontwikkeling al de bouw 

van twee villawijkjes voorzien. Die worden door 

de stedenbouwkundigen voorzien van de naam 

“Balkons”. Aan creatief taalgebruik ontbreekt het 

architecten en stedenbouwkundigen nooit, zoals 

u weet. 

- Ik was anderhalf jaar geleden in Renswoude. Er 

was een verrassend groot nieuw bedrijventerrein. 

Maar, u raadt het al: ook gecompenseerd met 

natuurontwikkeling. Nu, met een stevige aan-

loop sprong ik er zo overheen. Het was meer een 

‘bestuurlijk schaamstrookje’.

Papier en werkelijkheid. Wij zijn als fractie voorne-

mens een aantal van dit soort dingen eens te gaan 

uitzoeken. Wat is er nu de afgelopen jaren terechtge-

komen van die compensatiemaatregelen? Met mooie 

woorden zijn die maatregelen geïntroduceerd, maar 

in de praktijk hebben ze kennelijk de neiging net 

zoals de Piramide van Austerlitz af te kalven en wat 

in te zakken. 

Andere fracties zijn van harte welkom zich bij dit 

initiatief aan te sluiten. De uitkomsten lijken ons 

bijzonder relevant voor de afronding van de streek-

plandiscussie, maar ook voor het project Hart van 

de Heuvelrug en voor het reconstructieplan De Gel-

derse Vallei. 

Mijn laatste onderwerp betreft het sociaal beleid. 

Het is goed dat zowel Provinciale Staten als Gede-

puteerde Staten na jarenlange relatieve verwaarlo-

zing voluit gaan voor de sociale aspecten van het 

provinciaal beleid. Ik noem de Sociale Agenda, 

kleine-kernenbeleid, jeugdzorg. Er komen echter als 

gevolg van aanstaand kabinetsbeleid grote sociale 

uitdagingen en problemen op ons af. Ik doel hierbij 

op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). 

Daarin gaan de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen 

Gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bij-

zondere Ziektekosten op. Die WMO heeft een heel 

mooie algemene doelstelling, zoals dat meestal het 

geval is in de politiek: eigen verantwoordelijkheid, 

solidariteit, maar als je het goed leest en kijkt naar 

wat het in de praktijk betekent, is het vooral maat-

schappelijk zorg die ingericht is volgens het wereld-

beeld van Gerrit Zalm. Alles wordt vanuit Den Haag 

op het bordje van de gemeenten geschoven. Zorgaf-

hankelijke burgers zijn daarmee afhankelijk van het 

wel of niet goed functioneren van een gemeentelijk 

bestuur. Meer in het algemeen is het zo, dat mensen 

die onbemiddeld zijn, die sociaal niet erg vaardig 

zijn, die niet kunnen terugvallen op familie of vrien-

den, in grote problemen kunnen komen door de 

regelingen die nu in de ontwerpwet – de wet is nog 

in wording – zichtbaar worden. Ook mantelzorgers 

en vrijwilligers kunnen volstrekt overvraagd raken. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

heeft al op een felle, maar inhoudelijke wijze hierop 

gereageerd en ons meer bedaagde Interprovinciaal 

Overleg (IPO) heeft beschaafd belet gevraagd bij de 

staatssecretaris en wij vinden dat wij ook als provin-

cie dit onderwerp moeten oppakken. Wij zijn direct 

betrokken. Dit kabinet zegt al dat kleine gemeenten 

het waarschijnlijk niet op eigen kracht zullen doen. 

Grotere en kleinere stedelijke gemeenten krijgen 

een cumulatie van sociale problematiek te verwer-

ken. Sowieso zijn zorgkantoren en zorginstellingen 

regionaal georganiseerd – dat pleit ook al voor een 

regionale inzet – en wij hebben rechtstreekse raak-

vlakken met het hele probleem: jeugdzorg, regionale 

patiënten- en cliëntenraden. 
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Ik rond af met het stellen van de volgende vraag aan 

het college. Is het college bereid op korte termijn 

bestuurlijk overleg aan te gaan met gemeenten en 

andere betrokkenen, inclusief zorgaanbieders, om te 

bezien wat deze wet gaat betekenen? De uitkomsten 

daarvan kunnen bijvoorbeeld in september aan de 

commissie worden meegedeeld, zodat de Staten en 

het college vervolgens kunnen bezien of er actie 

naar Den Haag nodig is en op welke manier wij 

beleidsmatig – mocht die wet al dan niet gewijzigd 

worden ingevoerd – daarmee moeten omgaan. 

Dit was mijn bijdrage. Ik zou zo zeggen: houd goede 

moed.

(Tijdens het betoog van de heer Bijkerk komt de 

heer Bisschop ter vergadering.)

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Het eventueel instellen van een Stimulerings-

fonds en een kritische beschouwing van “Agenda 

2010” zijn in deze bespreking van de voorjaarsnota 

voor onze fractie de belangrijkste punten. Alhoewel 

“Agenda 2010” nu van de Statenagenda is afgevoerd, 

had ik gehoopt dat het gevoegd zou worden. Ik zeg 

er toch iets over, al loop ik misschien wat voor de 

troepen uit. Het moet namelijk nog besproken wor-

den in de commissie. Maar goed, dan weet iedereen 

hoe wij erover denken.

Aangezien het Stimuleringsfonds een nieuw feno-

meen is, aangezien daarbij de nodige kanttekeningen 

geplaatst kunnen worden en het feit dat de finan-

ciering van “Agenda 2010” problematisch wordt 

volgens ons, spreken wij daarover als ons hoofdpunt. 

Uiteraard zullen er ook enkele andere onderwerpen 

aan de orde komen.

Het door het college van GS voorgestelde bedrag 

van e 65.000.000, te storten in het Stimulerings-

fonds, is ons inziens willekeurig, want de aanvul-

lende risicobuffer is geschat en de 25% – volgens de 

heer Levering zelfs 26% – is een aanname. Los van 

deze willekeur zijn wij zeer tevreden met het feit dat 

dit fonds er komen gaat. Met dit bedrag wordt een 

serieus fonds gevormd, waarmee niet alleen belang-

rijke, maar ook omvangrijke projecten gefinancierd 

kunnen worden, zonder dat dit een te grote afbreuk 

doet aan de reserves van de provincie.

Toch hebben wij bij dit fonds nog wel een aantal 

vragen.

Ten eerste: het tijdpad. Stellen wij dit fonds direct in 

of later? Dit wordt namelijk niet genoemd onder de 

beslispunten a tot en met f, waarmee wij wel geacht 

worden in te stemmen. 

Ten tweede: de spelregels: dat financiering uit het 

fonds voor een bepaald project eenmalig is, daar zijn 

wij het mee eens. Met spelregel a tot en met d zijn 

wij het ook eens, alhoewel de verhalen gehoord heb-

bend en ook zelf hiermee al wat moeite hebbend, 

is het de vraag of wij wel of niet gaan aanvullen op 

bestaande beleid. Daarover moeten wij nog spreken, 

want of het college of de Staten komen met bepaal-

de dingen gewoon in de problemen. 

Waar wij het niet mee eens zijn, is dat niet duidelijk 

wordt vermeld wie de projecten die gefinancierd 

zullen worden uit dit fonds, uiteindelijk mag indie-

nen. Zal het zo zijn dat enkel Gedeputeerde Staten 

kunnen komen met een voorstel, waarop Provinciale 

Staten vervolgens wel of niet mogen reageren? Of is 

het zo dat juist Provinciale Staten voorstellen mogen 

indienen, die vervolgens door Gedeputeerde Staten 

uitgevoerd zullen worden?

Dit laatste sluit inhoudelijk beter aan bij het duale 

stelsel, waarin Provinciale Staten kaderstellend zijn 

en waarin Gedeputeerde Staten uitvoerend zijn. 

Daarnaar gaat onze voorkeur dus uit.

Ten derde wordt een aantal inhoudelijke punten 

genoemd, als voorstel van het college, bij de eventu-

ele invulling van het Stimuleringsfonds, bijvoorbeeld 

de bedrijventerreinen. Onze fractie heeft al jaren 

lang gehamerd op herstructurering van bedrijven-

terreinen. Door het wegvallen van de TIPP-regeling 

is het een goed alternatief geld uit het Stimulerings-

fonds daaraan te besteden. Alhoewel wij ons dan 

wel moeten afvragen of er wel genoeg in dat fonds 

gestort wordt. Maar goed, wij moeten dat later maar 

verdelen.

Wij moeten er echt voor blijven waken dat er overal 

kleine nieuwe bedrijventerreintjes komen. Dat is 

natuurlijk straks de discussie bij het streekplan en 

als je de placemats hier ziet, denkt de Kamer van 

Koophandel daar enigszins anders over. Volgens ons 

heeft niet elke kleine kern recht op een eigen bedrij-

venterrein.

Dan kun je de vraag stellen of dit nu bestaand 

beleid is, waaraan je budgettaire verruiming mag 

geven. Die discussie moeten wij nog maar eens nog 

voeren.



- 24 mei 2004, pag. 29 -

Kenniseconomie.

Zoals u weet heeft D66 de afgelopen periode het ini-

tiatief genomen om het onderwerp kenniseconomie 

op de politieke agenda te plaatsen. Hiervoor heeft 

de statenfractie in samenwerking met de fractie 

van D66 in de gemeente Utrecht een notitie en een, 

inmiddels aangescherpt, initiatiefvoorstel ingediend. 

Mijn fractie is van mening dat er een stevige finan-

ciële impuls van � 10.000.000 aan “kennis en inno-

vatie” gegeven zal moeten worden om de volgende 

zaken te kunnen organiseren:

- een kennistransferium op de universiteit en die 

eventueel bij de Kamer van Koophandel inrich-

ten en beheren;

- een risicofonds voor opvang innovatierisico’s;

- acquisitie en marketing van kenniseconomie. Wij 

denken daarbij aan symposia, conferenties, bro-

chures, niet te veel en niet te kleurig, et cetera. 

Wij zouden dit bedrag van e 10.000.000 kunnen 

reserveren voor de komende tien jaar. De criteria 

moeten wij uiteraard met elkaar nog afspreken. In 

elk geval is dat het idee waaraan wij denken.

Ons initiatiefvoorstel is al aan de orde geweest in de 

commissie IME. Het merendeel van de commissie 

zei toen het aanstaande voorstel van Gedeputeerde 

Staten te willen afwachten. Wij zouden graag van 

Gedeputeerde Staten horen of zij positief staan ten 

opzichte van de gevraagde e 10.000.000. Ik citeer 

uit de voorjaarsnota: “De provincie Utrecht kan zich 

nationaal op de kaart zetten als kennisregio en de 

regionale economie kan op kennisgebied een stevige 

impuls krijgen.” Wij willen daartussen voegen: “en 

ook internationaal op de kaart zetten”.

Het college stelt ook voor om vanuit het Stimu-

leringsfonds te investeren in duurzame ontwik-

kelingen. Op zich is daar natuurlijk niets mis mee, 

alhoewel er onder het hoofdje Milieu bepaalde 

zaken genoemd worden, waarover wij het nog wel 

eens willen hebben. Bijvoorbeeld worden daar de 

HR-ketels genoemd. Onze vraag is of wij die gaan 

subsidiëren, terwijl het een rijksoverheidstaak was. 

Verder worden hier de windmolens genoemd. Ook 

daarbij kunnen wij ons van alles voorstellen. Wij 

missen hier bijvoorbeeld de ontwikkeling van allerlei 

andere vormen van duurzame energie. Daarover kan 

nog veel worden gediscussieerd. 

Onder Cultuurhistorie en behoud erfgoed wordt het 

archeologiedepot weer eens genoemd. Volgens mij 

is de consequentie van spelregel b, als je aanhoudt 

dat het fonds geen budgettaire verruiming van het 

staande beleid tot gevolg mag hebben, dat dit niet 

mogelijk is. Zoals bekend is D66 tegen een archeolo-

gisch depot in fort Vechten geweest en dus helemaal 

tegen het feit geld uit het Stimuleringsfonds daaraan 

te besteden als aanvulling op de “Agenda 2010”.

Dit soort voorstellen maakt het voor ons duidelijk 

dat het zeer belangrijk is ervoor te waken dat het 

stimuleringspotje niet vervalt tot een of ander potje, 

waarvan te pas en te onpas door Gedeputeerde 

Staten gebruik gemaakt kan worden om financiële 

gaten te vullen.

Er is al een en ander gezegd over de Molenstichting. 

De actuele problemen bij de Molenstichting, en 

dientengevolge bij de molens, zijn groot. Zowel het 

oud-bestuur van de Molenstichting, het Erfgoed-

huis als de provincie treffen volgens ons blaam. Het 

nieuwe bestuur zal de zaken goed op een rijtje moe-

ten zetten en zal moeten komen met voorstellen en 

plannen om de ontstane situatie op te lossen. Onze 

fractie wacht dit af, maar zegt toe niet ongenegen te 

staan tegenover een financiële impuls. Of dit uit het 

fonds moet komen of ergens anders uit, is een vraag 

waarover wij maar eens moeten spreken.

De grondbank is al genoemd. Met het opzetten van 

een grondbank is onze fractie het eens. Wij zijn zeer 

verheugd dat het college dit oorspronkelijke D66-

idee gaat doorzetten. 

Ook anderen hebben al gezegd, dat wij een hoofd-

stuk Welzijn missen. De fractie van het CDA sprak 

al over de motie Domotica. De fractie van de Chris-

tenUnie zal het onderdeel Jeugdzorg aansnijden, om 

zodoende wat te doen aan een cliëntenvolgsysteem. 

Een motie hieromtrent dienen wij samen in.

Samenvattend hopen wij dat u ons uitsluitsel zult 

kunnen geven over het tijdspad bij de invoering 

van het Stimuleringsfonds en de spelregels voor het 

aanmelden van nieuwe projecten.

Dan wil ik nog iets zeggen over “Agenda 2010”. 

De projecten die onder “Agenda 2010” genoemd 

worden, lijken elke vorm van besturing te mis-

sen. Wij krijgen elk kwartaal gerapporteerd dat er 

voortgang geboekt is, maar tegelijkertijd horen wij 
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dat de financiën enorm uit de hand lopen. Er is nu 

sprake van een overschrijding e 50.000.000, maar 

een maand later lijkt dit allemaal weer mee te vallen, 

omdat het ambitieniveau van sommige projecten 

is bijgesteld. Wat is hier aan de hand? Het lijkt of 

wij door de projecten gestuurd te worden in plaats 

van dat wij de projecten besturen. De heer Lokker 

noemt het een avontuur, maar zonder goede reislei-

der kan dit avontuur wel eens op een fiasco uitlopen 

met een akelig einde.

D66 is altijd al van mening geweest dat wij beter 

eerst met twee of drie projecten hadden moeten be-

ginnen en op basis van de daarmee opgedane kennis 

en ervaring het aantal projecten geleidelijk hadden 

kunnen uitbreiden. Wij hadden namelijk helemaal 

geen ervaring met werken op projectbasis in pro-

vincie. Daarin hebben wij toen geen gelijk gekregen 

en daarom zouden we nu wel eens met de gebakken 

peren kunnen zitten.

D66 wil dan ook deze ontwikkeling een halt toeroe-

pen. Wij moeten absoluut waken voor de zogenaam-

de consistentiefactor: “Doorgaan met voorgenomen 

beleid ook al blijkt dat het niet te werken”. Om de 

problemen op te lossen worden er dan steeds meer 

geld en mankracht aan besteed in de hoop dat het 

toch nog goed komt in plaats van ermee te stop-

pen. In het bedrijfsleven doet men dit anders en 

wellicht beter. Hier worden eerder gemaakte kosten 

aangeduid met “sunken costs”; kosten die je zonder-

meer kwijt bent en nooit meer terug zult verdienen. 

Helaas. Misschien komen wij ook wel op zo’n con-

structie uit.

Een bijkomend probleem, zoals verwoord door de 

heer Van de Groep in de commissie BEM, is dat 

wij moeten waken voor bestuurlijke onbetrouw-

baarheid. Straks gaat het mis, terwijl iedereen hoge 

verwachtingen heeft van de provincie. Burgemeester 

Jansen gaf het ook nog eens aan tijdens een bijeen-

komst in Soest over het Hart voor de Heuvelrug. Hij 

hoopte niet dat Provinciale Staten op een gegeven 

moment ‘een ei uit het mandje’ zouden halen, zo-

dat alle inspanningen van de afgelopen drie jaar op 

minder of niets zouden uitlopen in het project Hart 

van de Heuvelrug. Dat is bijna een visioen als ‘van 

Sinterklaas naar Paashaas’. 

Intussen zijn er zoveel verwachtingen gewekt, dat 

het bijna onmogelijk wordt om ‘njet’ te zeggen. Mijn 

fractie overweegt dan ook om in tweede instantie 

een motie inzake de “Agenda 2010” in te dienen. Nu 

afgesproken is het terug te voeren naar de commis-

sie, denk ik dat het daarin goed past. 

Wat betreft “Agenda 2010” wil mijn fractie nog en-

kele angstige voorgevoelens uitspreken ten aanzien 

van het project Hart van de Heuvelrug. De geza-

menlijke vergadering van de Statencommissie REG 

en de RO-commissies van de gemeenten Zeist en 

Soest op dinsdag 11 mei jongstleden, leverde ons 

helderheid op ten aanzien van het bestuurlijk pro-

ces en de opzet van het project. Toch bestaat er nog 

enige twijfel bij D66 over de “ware” intenties van de 

betrokken gemeenten rond het Hart. Zit het hart 

echt wel op de goede plaats, wanneer de burgemees-

ter van Zeist ostentatief over een cultuurlandschap 

spreekt en daarmee een kwalificatie bezigt die een 

dubbele agenda doet vermoeden? Overleg met de 

lokale D66-fracties heeft dit vermoeden alleen nog 

maar versterkt, zeker wanneer dit de plannen aan de 

oostkant van Zeist betreft.

Sluipenderwijs wordt de beoogde corridor bij Den 

Dolder smaller en smaller. Bovendien lijkt de ‘buit’ 

van Soesterberg al verdeeld te zijn door de Kamer 

van Koophandel en de gemeenten. D66 eist dat de 

balans tussen groen en rood niet doorslaat naar 

rood. De doelstelling van het project is immers per 

saldo een kwaliteitswinst te behalen voor natuur en 

landschap. Rood is méde een kostendrager.

Gedeputeerde Staten menen nog meer dan voorheen 

op de toekomst te moeten anticiperen. Een visie 

op de toekomst van de provincie in 2030 tot 2050 

lijkt nog wel heel ver weg en juist omdat de wereld 

voortdurend en in hoog tempo verandert, lijkt ons 

dit een zeer moeilijke opgave. Er is hiertoe een 

aantal maatschappelijke, bestuurlijke en organisato-

rische vraagstukken opgesomd. Zoals de fractie van 

het CDA al heeft gezegd, missen wij daarbij de zorg. 

Wij zullen daar ongetwijfeld nog vaak over spreken, 

maar ten aanzien van het punt mobiliteit wil de 

fractie van D66 wel alvast haar visie geven. 

Opnieuw raden wij aan primair in te zetten op het 

Randstadspoor en een HOV-netwerk in stedelijke 

regio’s, secundair inzetten op verkeersmanagement 

en als laatste, waar mogelijk, in te zetten op ver-

breding van snelwegen. Dit zou volgens ons eerder 

aangepakt moeten worden dan in 2030.

Nog iets over de opcenten.

In het financieel perspectief meldt het college dat de 

inkomsten op de motorrijtuigenbelasting voor het 

eerst sinds lange tijd zijn verminderd en dat de be-

langrijkste oorzaak hiervan het vertrek van een grote 

leasemaatschappij uit de provincie is. Oorzaak en 

gevolg kunnen wij uiteraard niet aantonen, maar in 
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plaats van extra inkomsten leidt de verhoging van de 

opcenten juist tot een verlaging van de provinciale 

inkomsten. Het beleid van Gedeputeerde Staten lijkt 

hier een averechts effect te hebben. Wij vragen ons 

af of het college deze mogelijke consequentie van 

zijn beleid wel goed beseft heeft.

Kwatta.

Het tempo en het draagvlak waarmee Kwatta wordt 

uitgevoerd, wekken alleen maar bewondering. Het 

management van de provincie heeft zich gecommit 

aan een reductie van 63 formatieplaatsen, zonder 

dat de kwaliteit van de huidige dienstverlening er 

veel onder zal leiden. Eén kanttekening die wij ma-

ken, is dat eerst de efficiencyslag gemaakt is en dat 

daarna pas de takendiscussie gevoerd wordt. De 

omgekeerde volgorde zou volgens ons logischer zijn 

geweest.

D66 heeft deze takendiscussie altijd al belangrijk 

gevonden. Inmiddels wordt de provincie gelukkig 

ook vanuit de regering gestimuleerd om kritisch te 

kijken naar het huidige takenpakket. Het program-

ma Andere Overheid geeft hier goede handvatten 

voor. De herbezinning op de taken heeft op landelijk 

niveau al geleid tot het opheffen van een complete 

directie bij het ministerie van Financiën. Deze hand-

schoen pakken wij graag op en wij zien de takendis-

cussie dan ook met grote interesse tegemoet.

Stelposten.

Wij begrijpen het streven van Gedeputeerde Staten 

om in de begroting van 2005 te werken met een stel-

post “Nog toe te wijzen middelen”. Wij erkennen dat 

enige mate van flexibiliteit nodig is. Wij moeten ech-

ter voorkomen dat de begroting meer stelpost is dan 

concreet beleid. Wij stellen dan ook voor dat Gede-

puteerde Staten elke keer specifiek en onderbouwd 

aangeven voor welke programma’s en voor welk 

bedrag per programmapunt de stelpost bedoeld is. 

Op deze wijze kunnen wij met de werkwijze instem-

men. Bij de behandeling van de begroting zullen wij 

dit dan ook scherp in de gaten houden.

Ten slotte moet het mij toch van het hart, dat in de 

voorjaarsnota weer ontzettend veel mooie woorden 

staan en volgens mij ook nogal wat wollige tekst. De 

een noemt het echter technocratisch en de ander 

noemt het kort en helder. Blijkbaar denkt iedereen 

daarover verschillend. 

Onze fractie ziet graag dat de voorjaarsnota korter 

en meer to the point geschreven zou worden. Dit 

geldt overigens niet alleen voor de voorjaarsnota, 

maar ook voor de overige stukken. Pakken papier 

krijgen wij telkens weer. Na mijn Statenperiode ben 

ik waarschijnlijk allergisch voor geel papier. 

In de gemeente Utrecht wordt momenteel gewerkt 

met nieuwe formats voor collegestukken en com-

missiestukken. Deze zijn op zo’n manier opgesteld, 

dat je binnen 30 seconden moet zien waarover het 

stuk gaat, wat de bedoeling ervan is en de onderlig-

gende motivatie komt daarna. Wellicht iets om in de 

provincie ook eens te gaan proberen? 

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De voorjaarsnota toont kenmerken 

van een zonnig en financieel rooskleurig voorjaar 

in onze provincie. Dat is op zich een compliment 

waard aan de gedeputeerde en met hem aan het 

college. Echter, naast sec een financiële beschouwing 

heeft deze voorjaarsnota ook beleidsmatige trekken, 

althans, dat lijkt de bedoeling te zijn. Die zijn wat de 

fractie van de ChristenUnie betreft een stuk minder 

stralend. Waar budgettaire meevallers en overschot-

ten als een baksteen uit de lucht zijn komen vallen, 

is anderzijds de bestuursvisie mager en schraal te 

noemen. Natuurlijk, het voorwoord rept over nieuw 

elan en zelfs over de kunst van het loslaten. Ook 

ontbreekt introspectie niet. Hoe dat echter concreet 

vertaald wordt in tastbaar beleid dat tevens bestuur-

lijk nut afwerpt, is niet geheel duidelijk.

Welvaart en niet welzijn is de kern van deze voor-

jaarsnota, in een, wat ons betreft, bestuurlijke sur-

place. De kwaliteit van de Utrechtse samenleving 

moet omhoog, zo lezen wij, maar wij lezen niet wat 

het college onder dit begrip schaart. De nota maakt 

een ontzielde indruk. Generale begrippen als duur-

zaamheid en sociale vooruitgang echoën door, maar 

wat wij missen is een richtsnoer hoe tot meer sociale 

cohesie gekomen kan worden; hoe en op welke wijze 

een knoop kan worden gelegd in de dunne bedra-

ding van onderlinge betrekkingen in onze provincie.

Het stuk overziende, is onze conclusie dat de voor-

jaarsnota geen echte pageturner is. De verteltrant is 

weliswaar bijzonder en soms wat curieus. Wij lezen 

over “wij”, “we” en “mijn”, die afwisselend als beurt-

zang ten tonele verschijnen en het vergt nogal wat 

fijnbesnaardheid om te duiden wie nu schuilgaat 

achter deze persoonlijke en bezittelijke voornaam-

woorden. 
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Wat willen wij nu eigenlijk met het fenomeen 

voorjaarsnota? Is het bedoeld als kaderstellende 

beleidsnotitie? Is het bedoeld als een visiedocument 

met de vraag hoe de provincie in 2005 op de veran-

derende samenleving moet inspelen; dus de vraag 

naar inspiratie en visie van het college? Moeten wij 

het misschien labelen als een financiële rapportage? 

Is het een verslag van Gedeputeerde Staten voor 

Provinciale Staten of is het een budgetdocument 

van Provinciale Staten ten dienste van Gedeputeerde 

Staten? Nu is het van beide wat en soms is het ook 

van geen van beide wat. Onze fractie zou het wat 

waard zijn als er een daadwerkelijke keuze gemaakt 

werd. De voorjaarsnota geeft dan een overzicht van 

de wijzigingen in het vigerende begrotingsjaar en 

dient als eerste degenkruising voor de aanstondse 

begroting, dus met als doel de Staten de financiële 

kaders voor de begroting 2005 te laten vaststellen. 

De bestuurlijke kaderstelling vindt dan plaats tijdens 

de begrotingsbehandeling.

Het Stimuleringsfonds. Het idee van het Stimule-

ringsfonds verdient de volle aandacht en dat spreekt 

ons aan. Een fonds, als provinciale stimulus voor 

baanbrekende investeringen en eenmalige onder-

steuningen. Wat betreft het startkapitaal voor dit 

fonds lijkt het ons zinvol dat een integrale beschou-

wing van de reserves van deze provincie plaatsvindt. 

Wat dat betreft wachten wij dan ook op de bij de 

jaarrekening van 2002 door het college beloofde en 

aangezegde totaalvisie op de bestemmingsreserves. 

Een geschatte buffer van e 50.000.000 bovenop de 

minimumreserve van e 10.000.000 is heel veel, zeker 

als je ervan uitgaat dat deze post geheel gebruikt 

gaat worden voor incidentele bijdragen. Het staat 

ook letterlijk op bladzijde 33, dat financiering vol-

strekt eenmalig is. 

Wat voor risico’s moeten wij zoal onderscheiden 

binnen de generale opmerking dat een meer uitvoe-

ringsgericht beleid meer claimcare vergt? Is het Sta-

tenbesluit, waarin een minimumvermogen van  

e 10.000.000 voor onze provincie is vastgesteld, dan 

alweer zo verouderd? Daarbij blijft 75% van de

 e 250.000.000 staan als eigen vermogen. Waarom 

dan zo’n extra financieel cordon? Is het nu zo nood-

zakelijk, of wordt een extra vakje in de provinciale 

portemonnee gecreëerd en volgestopt? Het feit dat 

wij hiermee zo aan het stoeien zijn, is niet vreemd. 

Niemand minder dan professor Boorsma stipuleert 

dat er weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan 

naar, zoals hij het noemt, het probleem van de rela-

tieve overvloed. 

Wij missen in het Stimuleringsfonds mogelijke doel-

einden, zoals de zorg. Vanochtend is het al eerder 

gezegd. Wij vinden dat een belangrijk issue binnen 

de door ons beoogde en gepropageerde, waardevolle 

provincie. Een goed project zou kunnen zijn het 

investeren in een cliëntenvolgsysteem voor de jeugd-

zorg. Wij overwegen hiertoe een motie in te dienen, 

die al door de fractie van D66 is aangezegd en die 

door ons is meeondertekend. Wellicht volgen andere 

fracties ons nog. 

Wij willen vragen of het college bereid is beleid te 

formuleren om te komen tot een plan betreffende 

onderzoek naar bouw en implementatie van een 

dergelijk in te voeren landelijk systeem, waarbij de 

kosten voor onderzoek naar en bouw van het sy-

steem geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit 

het Stimuleringsfonds voor wat betreft het Utrechtse 

aandeel. 

Nog één punt willen wij graag onder de aandacht 

brengen voor wat betreft de uiteenzetting over het 

Stimuleringsfonds. Wij lezen, wat betreft die wegge-

zette gelden, dat een rentederving zal optreden. Wij 

lezen ook in de voorjaarsnota, dat over een periode 

van tien jaar die rentederving ten laste van het Sti-

muleringsfonds komt. Het laat zich raden dat een 

rentederving tien jaar lang over een post van 

e 65.000.000 tot grote hoogte kan uitgroeien. Dat 

vinden wij niet echt fraai. Wij willen de gedepu-

teerde vragen hoe hij dat ziet, aan welke bedragen 

hij denkt en met welke rekenrente rekening wordt 

gehouden. Het lijkt namelijk wel echt veel op een 

structurele last, die niet aldus bedoeld is. 

Dan wil ik wat zeggen over de stelposten. De voor-

jaarsnota informeert over het voornemen van het 

college om te komen met een visie voor het tijdvak 

2030 – 2050. Tegelijkertijd maakt de huidige turbu-

lente tijd het onmogelijk een jaar vooruit te kijken. 

Daarom wordt voorgesteld een stelpost in te voeren. 

Het creëren van een algemene stelpost tast de in-

tegraliteit fors aan. Wij zijn niet overtuigd dat deze 

stelpost fundamenteel anders is dan de onverkwik-

kelijke stelposten bij de begrotingsbehandeling 2004. 

Is dit nu de gevreesde blanco cheque die wij meege-

ven aan het college of een wijze van financiering die 

het college tot meer slagvaardigheid aanmoedigt? 
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Een heel kapittel uit de voorjaarsnota is gewijd aan 

de stelposten. Dit lezende, krijg je stellig de indruk 

dat de gedeputeerde alles uit de kast haalt om zich 

arm te rekenen. Voorwaar, geen geringe opgaaf met 

de zojuist in het verstreken jaar genoten baat, zij het 

een incidentele, van � 350.000.000 op zak. Anders 

dan de vigerende mening in deze voorjaarsnota, 

menen wij dat een renteverhoging wel degelijk extra 

inkomsten voor de provinciekas met zich kan mee-

brengen. De pennenstreek over de renteopbrengsten, 

namelijk dat de sterke rentestijging voor de pro-

vincie nagenoeg geen gevolgen zal hebben, is voor 

onze fractie een wonderbaarlijke gevolgtrekking. 

Wij denken overigens dat de gedeputeerde wel eens 

gelijk kan krijgen met zijn betoog dat eerdere trak-

taties in de vorm van monetaire meevallers op het 

terrein van de opcenten en de provinciekas, voor-

lopig illusoir zullen zijn. Wij koppelen daar echter, 

anders dan de gedeputeerde, niet direct een forse 

post Onvoorzien aan vast. Wij zijn het ook volstrekt 

eens met de gedeputeerde, als hij met zoveel woor-

den zegt dat een vraaggestuurde begroting gediend 

is met strakke, betrouwbare en eenduidige budget-

taire kaders. Echter, om daarnaast “in portefeuille” 

middelen via een daartoe gemerkte stelpost klaar 

te hebben liggen, kan ons minder bekoren. Als wij 

het goed begrijpen, is de stelpost bedoeld als signaal 

naar de provinciale organisatie en onlosmakelijk 

verbonden met de voorwaarde jegens de organisatie, 

dat overeengekomen taakstellingen voortaan zullen 

worden uitgevoerd. Als de taken, zoals usance is bij 

budgettering van deze, hun beslag krijgen, wat is 

dan de ratio om daarnaast nog een stelpost in het 

leven te roepen? Wij kijken uit naar de reflectie van 

de gedeputeerde hierop. 

Met een aantal kleinere onderwerpen koers ik af op 

mijn afronding in deze termijn. 

Onze fractie ziet niets in de monitoring van het 

coalitieakkoord voor zo’n e 110.000 per jaar. Wij-

zelf komen uit op zo’n e 440.000. De fractie van de 

VVD noemde een bedrag van e 550.000. Ervan uit-

gaande dat een coalitie vier jaar zit, zou e 440.000 

genoeg moeten zijn. Je mag toch verwachten dat een 

ambtelijk apparaat van 800 personen tezamen met 

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten toch zelf 

het coalitieakkoord moet kunnen monitoren? Extra 

capaciteit en kosten hiervoor zien wij dus niet zitten.

Wat verder opvalt, is dat met geen woord gerept 

wordt over de bestuurlijke storm die dreigt op te 

komen binnen de wetgevingsbehandeling rondom 

de WGR-plus. Saillant is het dat hierover gezwegen 

wordt, zeker daar waar het de bedoeling is dat deze 

voorjaarsnota mede fungeert als doorkijk voor de 

verwachte bestuurlijke ontwikkeling. De fracties van 

de PvdA en GL hebben hierover ook al iets gezegd. 

Wij zijn benieuwd hoever de bestuurlijke lenigheid 

van dit college reikt om binnen de nieuwe regelge-

ving de aanvoerdersrol van de provincie te gaan en 

te blijven etaleren. Wij zijn ook benieuwd wat dan 

de toekomst van de ‘petit province’ is. Het zou wel 

eens zo kunnen zijn dat wij helemaal niet meer toe-

komen aan de toekomstgerichte ontwikkelingen en 

het beleidsakkoord voor de periode 2030 – 2050. 

Daar waar de landelijke equivalent van de voor-

jaarsnota een verslechtering constateert ten opzichte 

van de miljoenennota, is de verwachte exploitatie 

voor dit jaar in onze provincie juist verbeterd. Werd 

in november nog een tekort van � 4.500.000 be-

groot voor 2004, nu liggen de cijfers aanmerkelijk 

rooskleuriger, hetgeen mag worden geboekt op de 

creditzijde van de bestuurlijke boekhouding van 

onze gedeputeerde. Neem daarbij de haast zinsbe-

goochelende vermogenspositie van de provincie, en 

ziehier: een goedgevulde kas. Voor alle duidelijkheid: 

het rekeningresultaat over 2003 is natuurlijk niet 

e 3.000.000, zoals de voorjaarsnota vertelt, maar � 

358.000.000, zo toont de recente jaarrekening. Ook 

zonder de REMU en de UNA, incidentele opbrengs-

ten, resulteert nog steeds een respectabel resultaat 

van e 8.000.000.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De eerste voorjaarsnota. Gedeputeerde Staten vragen 

om een politieke gedachtewisseling op hoofdlijnen 

en volgens mijn fractie biedt deze nota daartoe een 

kapstok. 

Laten wij beginnen met het voorwoord. De slotzin 

is behoorlijk prikkelend: “Tegelijkertijd zullen we 

ook zaken los moeten laten: we moeten ons meer 

concentreren op uitvoering in plaats van beleid, we 

moeten onze manier van werken verder herzien en 

ons ontdoen van inefficiënte werkwijzen, bovendien 

zullen we bepaalde taken moeten herzien of afsto-

ten”. 

Niemand is tegen efficiency, zeker de SP niet. De 

provinciale organisatie is geen sociale werkplaats, de 

kosten worden opgebracht door de burger en dus is 
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verspilling uit den boze. Toch heeft de SP grote twij-

fels ten aanzien van het gehele Kwatta-gebeuren. 

In het voorjaar van 2000 zijn over het P&O-beleid 

van deze organisatie al woorden gevallen als “weinig 

vertrouwenwekkend”, “falend personeelsbeleid” en 

“de tolerantiegrens van onze fractie is bereikt”.

In datzelfde jaar kwam er 10 fte bij voor verminde-

ring werkdruk en 19 fte was nodig voor beleidsin-

tensivering. 

Het doel van Kwatta, geformuleerd in augustus 

2003: “in 2007 een betere organisatie te heb-

ben, die kleiner zal zijn en goed toegesneden op 

nieuwe werkwijzen, terwijl tegelijkertijd de bezuini-

gingstaakstelling dient te worden gehaald”. Wie be-

paalt echter dat beter automatisch kleiner is? En wie 

zegt dat beter te combineren is met goedkoper? 

Kwatta-1 levert volgens sommigen op dat 63 fte’s 

zonder problemen kunnen worden geschrapt. Mijn 

fractie heeft nog steeds geen antwoord op de vraag 

om onderbouwing van de 16 fte’s bij PDS en 10,2 

fte’s bij REG. 

Volgens de rapportage lopen er in deze organisatie 

40 sectorhoofden rond; schakels tussen management 

en werkvloer. Januari jongstleden oordeelt men 

simpelweg dat deze functie nog niet is uitgekristalli-

seerd. Met andere woorden: die mensen kunnen hun 

werk niet optimaal doen, omdat niet helder is wat 

ze móeten doen. Wat heeft dat voor effect, op die 40 

sectorhoofden en op al die mensen die daar hiërar-

chisch onder moeten functioneren? 

Gedeputeerde Staten schrijven dat de organisatie 

vergrijst en dat dit knelpunten oplevert qua kwanti-

teit en kwaliteit. In dit verband moeten wij rekening 

houden met extra kosten. Goed personeelsbeleid 

houdt onder andere in, dat je de leeftijdsopbouw 

van je medewerkers in kaart hebt en hier dus con-

tinu rekening mee houdt en zo nodig maatregelen 

neemt. Over het algemeen worden medewerkers niet 

op één dag twintig jaar ouder; het probleem is dus 

beheersbaar.

Mijn fractie trekt uit dit alles de conclusie dat het 

P&O beleid van deze organisatie nog steeds faalt. 

Voor de takendiscussie – taken herzien – loopt de SP 

niet weg. Wij verwachten op voorhand minder fte’s 

nodig te hebben voor het maken van beleid, voor 

het managen en voor communicatie. Misschien heb-

ben wij echter wel meer fte’s nodig voor de uitvoe-

rende zaken. De goede dingen, goed doen, daar gaat 

het om, en niet om een bezuinigingsmaatregel. 

Het is bekend, dat de SP tegen inhuur van externen 

is. Het kost kapitalen, kennis die in eigen huis no-

dig is lekt weg en de democratische controle wordt 

erdoor ondermijnd. Inhuur is ons inziens maar in 

enkele gevallen acceptabel: bij ziekte en wanneer er 

sprake is van kortdurende, eenmalige activiteiten die 

specifieke kennis vereisen die niet in de organisatie 

in huis is. Wanneer specifieke kennis wordt inge-

huurd voor blijvende activiteiten, is dat alleen accep-

tabel als er tegelijkertijd aan gewerkt wordt om die 

kennis wel in huis te halen. Dat kan betekenen het 

in dienst nemen van specialisten, maar liever nog 

eigen medewerkers opleiden. Indien dit niet is gere-

geld, zal de SP tegen de inhuur stemmen, zoals laatst 

ook gebeurd is bij het onderwerp Het Groene Hart. 

Wij begrijpen overigens absoluut niet hoe het moge-

lijk is dat de organisatie al jaren kampt met onder-

capaciteit bij de uitvoering van taken in het kader 

van de Grondwaterwet. Hiervoor wordt blijkbaar 

steeds externe capaciteit ingehuurd. Wij vinden dit 

geen juiste gang van zaken. 

Toekomstgericht werken.

Volgens mijn fractie betekent dit dat je bij al het 

beleid dat je plant, je goed realiseert wat voor mo-

gelijke gevolgen dat beleid voor de toekomst kan 

hebben. Daar is niks mis mee, sterker nog, dat hoort 

bij goed besturen. Als het college echter spreekt 

van “toekomstverkenningen”, “aangrijpingspunten”, 

“beleidsopties formuleren” en “onze visie op de 

toekomst in 2030 – 2050”, dan schrikken wij ons rot. 

Wij dachten toch dat we hadden afgesproken dat 

deze provincie zou gaan presteren. 

Deze alinea suggereert dat wij weer heel veel beleid 

gaan maken, gericht op een periode waarover we nu, 

26 tot 46 jaar eerder, nog weinig concreets kunnen 

zeggen. De VVD en D66 hebben hier zojuist ook al 

iets over gezegd. 

“Agenda 2010”.

Bij de vaststelling van “Agenda 2010” in 2002 stelde 

de SP dat het project Culture hoofdstad Utrecht di-

rect geschrapt mocht worden. Bij de eerste herijking 

in 2003 waren wij positief over de meeste projec-

ten, uitgezonderd, nog steeds, Culturele hoofdstad 

Utrecht. Inmiddels zijn wij weer een jaar verder en 
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hebben wij de projecten opnieuw tegen het licht te 

houden. Wij zien geen reden om projecten toe te 

voegen, zeker niet gezien het feit dat wanneer alle 

projecten uiteindelijk uitgevoerd worden, wij toch al 

een financieel tekort hebben. 

Over “Vrede van Utrecht 2013” zijn wij nog altijd 

niet enthousiast. Niet dat wij cultuur niet belangrijk 

vinden, maar wij zijn niet gelukkig met de voorlig-

gende invulling van het project. Er wordt te veel 

ingezet om op zichzelf staande evenementen – ima-

gobuilding – op de kaart te zetten, en te weinig op 

het versterken van de culturele infrastructuur in de 

regio. Als wij dan de ongelukkige inhoud van dit 

project in relatie zetten tot de financiële toekomst-

perspectieven rond “Agenda 2010” in het geheel, 

trekt mijn fractie de conclusie: trek de stekker maar 

uit de “Vrede van Utrecht”. Wij overwegen in de 

tweede termijn een motie met deze strekking in te 

dienen. Wellicht dat wij in de lunchpauze even bij 

D66 aanschuiven. 

De Stelpost nog toe te wijzen middelen.

Mijn fractie kan zich wel iets voorstellen bij het 

pleidooi van Gedeputeerde Staten om wat financiële 

ruimte te reserveren voor ontwikkelingen die bij 

aanvang van de begrotingsvoorbereiding nog niet 

concreet genoeg zijn om goed begroot te kunnen 

worden. Dit heeft echter logischerwijze tot gevolg 

dat de bedragen die wel reeds aan de programma’s 

en projecten worden toebedeeld, nauwkeuriger be-

groot kunnen worden. Het veelvuldige overboeken 

naar een volgend boekjaar dient dus aanzienlijk te 

verminderen. Wij sluiten ons aan bij de fractie van 

het CDA, die in de commissie de gedeputeerde heeft 

gevraagd met een concrete prestatie-indicator te 

komen op dit punt. 

De tekst rond de communicatie dwingt ons tot een 

reactie. Communicatie is mooi, maar het gaat aller-

eerst om de inhoud. Eerst je werk goed doen, en dat 

vervolgens vertellen. 

Draai het afstoten en privatiseren terug. Zorg dat 

mensen wat aan de provincie hebben wanneer de 

Utrechtse molens aan wanbeleid ten onder lijken 

te gaan, wanneer de woningnood weer de kop op 

steekt, terwijl woningcorporaties bulken van het 

geld, wanneer Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht de ligplaatstarieven in vijf jaar tijd met 700% 

laat stijgen. Zorg dat mensen fatsoenlijk met het 

openbaar vervoer kunnen rijden. Kijk niet de andere 

kant op wanneer ziekenhuizen dreigen te verdwijnen 

of wanneer de voorzieningen in kleine kernen in 

het luchtledige opgaan. Vergeet de snoepreisjes naar 

Japan en China en besteed dat geld aan de verbete-

ring van de service aan bedrijven die al in Utrecht 

gevestigd zijn.

En als wij inwoners willen gaan betrekken bij pro-

vinciaal beleid, zorg er dan voor dat burgers zich 

kunnen uitspreken wanneer hun gemeente bij een 

herindeling betrokken raakt. 

Laat zien dat je integer bent, voorkom belangenver-

strengelingen, geen commerciële nevenfuncties voor 

gedeputeerden en de commissaris. 

Zorg dat je website goed, compleet, up to date en 

toegankelijk is. Zorg dat de zoekfunctie werkt. 

En naar aanleiding van de geschetste ontwikkelingen 

inzake het toezicht op de waterschappen, herhalen 

wij nog maar eens ons pleidooi om de waterschap-

pen op te heffen en hun taken over te hevelen naar 

de provincie. Democratischer en efficiënter. 

Het Stimuleringsfonds.

De SP heeft al eerder gesteld, dat vrijgekomen mid-

delen uit de ‘bakstenenpot’ ingezet moeten worden 

voor zaken als Randstadspoor, sociale cohesie, en 

grootgroengebieden. Wij gaan er dus mee akkoord 

dat deze gelden niet bij het ‘tafelzilver’ worden ge-

voegd, maar actief worden ingezet om provinciale 

doelstellingen te bereiken. De optelsom die het col-

lege maakt, waarbij men uitkomt op een storting 

van e 65.000.000, is niet de onze. Wij zouden het 

willen houden bij de e 53.000.000, maar mede om-

dat wij hier spreken over een eenmalige storting, is 

dit voor ons geen halszaak. 

De uitgangspunten en de spelregels zoals die door 

GS zijn opgesteld ten aanzien van het gebruik, on-

derschrijven wij van harte. 

Als wij kijken naar de ideeën die bij Gedeputeerde 

Staten leven over de besteding van de middelen, dan 

oordelen wij daar grotendeels positief over. Al kijken 

wij wel erg kritisch naar het gedeelte over de ken-

niseconomie. Het is bekend dat de SP van mening is 

dat de provincie meer aandacht en geld zou moeten 

vrijmaken voor andere sectoren, zoals het midden- 

en kleinbedrijf en de industrie. Alle kaarten op de 

kennisintensieve dienstverlening zetten is gokken op 

één paard. Gebrek aan risicospreiding kan je soms 

behoorlijk opbreken. 
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Niet alleen kijkt de SP met belangstelling uit naar de 

plannen die Gedeputeerde Staten ons gaan voorleg-

gen bij de begrotingsbehandeling, maar wij zijn van 

mening dat wij als Staten ook met initiatieven die-

nen te komen. 

Nog een laatste opmerking. Wij moeten in Utrecht 

niet steeds zelf het wiel moeten uitvinden, maar wij 

zouden ook eens wat meer moeten rondkijken in 

de rest van ons land; welke resultaten zijn daar met 

welke projecten behaald? Wellicht dat wij op die 

manier met relatief weinig geld, snel goede resulta-

ten kunnen behalen. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voor-

zitter! Ook wij willen naar aanleiding van de voor-

jaarsnota een bijdrage leveren. Dat zullen wij op een 

geheel eigen wijze doen, zoals men van ons gewend 

is, onder de noemer “Verantwoord burgerschap”.

Als opmaat voor de behandeling van deze voorjaars-

nota, willen wij graag vooraf onze complimenten 

uitspreken naar het ambtelijke apparaat voor het 

feit dat in redelijk korte tijd deze nota tot stand is 

gekomen.

Wat betreft de inhoud hebben wij toch wel een op-

merking. Wij hadden meer de afwegingen verwacht, 

die tot een keuze zou moeten leiden en dat de Staten 

meer dan nu in staat zouden zijn kaderstellend met 

elkaar in debat te gaan. Het is nu meer kadervol-

gend. Als dat de bedoeling is geweest, is de consta-

tering op zijn plaats dat het college daar in elk geval 

goed in geslaagd is. 

Verantwoord burgerschap. Welk ideaal heeft de SGP 

bij daarbij voor ogen? Dat wordt samengevat in het 

begrip “Theocratie”: Gods geboden zijn heilzaam 

voor heel de samenleving. Voor een nadere invul-

ling van dat begrip, willen wij met u de vergelijking 

maken met de Mozes en Aäronstraat in Amsterdam, 

gelegen tussen het Paleis op de Dam en de Nieuwe 

Kerk. Deze straat vormde lange tijd de verbinding 

tussen de kerk en de lokale overheid. Als wij deze 

symboliek verder uitwerken, roept dit het beeld op 

van een overheid en een kerk die niet gescheiden, 

maar wel onderscheiden zijn. Zij hebben ieder een 

eigen verantwoordelijkheid en tevens een gezamen-

lijke zorg voor het ware welzijn van de samenleving 

en de individuele burger. Dat is wat de SGP voor-

staat in haar theocratisch ideaal. Mozes en Aäron 

doen ons ook denken aan de Decaloog, de Tien Ge-

boden, die het ijkpunt zijn voor normen en waarden 

en de bezinning op verantwoord burgerschap.

Wij beseffen terdege dat wij hier een gevoelig punt 

benaderen in de discussie met medeburgers voor 

wie de Bijbel niet van doorslaggevende betekenis is. 

Wij weten dat het uitgangspunt van het politieke 

handelen van de SGP niet spoort met de wijze waar-

op in onze pluriforme samenleving invulling wordt 

gegeven aan normen en waarden. Dat roept de vraag 

op hoe de SGP staat in de bestuurlijke context. Hel-

der moet zijn, dat de SGP de democratie aanvaardt 

als het werkveld, waarin wij onze idealen uitdragen 

en zoveel mogelijk principieel en praktisch een bij-

drage willen leveren aan het besturen van onze pro-

vincie. Hoewel het ideaal van een samenleving waar 

de Bijbel gezag heeft ver verwijderd is van de werke-

lijkheid, willen wij dit gedachtegoed niet prijsgeven. 

Soms klinkt een beschuldiging van fundamentalis-

tisch denken en handelen door in de pers, dat wij 

ook op dat punt fundamentalistisch zouden denken 

en handelen. Dat roept het beeld op van een partij 

die een programma heeft, dat zij op gewelddadige 

wijze wil uitvoeren en dat op deze wijze gestalte wil 

geven. Dat beeld willen wij verre van ons werpen. 

Voor ons geldt het Woord van God, waarin de Bijbel 

staat: “Niet door kracht, noch door geweld, maar 

door Mijn Geest zal het geschieden”. Overigens heb-

ben wij grote waardering voor de wijze waarop wij 

hier in deze Staten tegemoet worden getreden.

Het gaat ons dus ten diepste om de doorwerking en 

aanvaarding van het theocratisch ideaal voor heel 

het volk. Naar onze diepste overtuiging zal het door 

genade dienen van God onze Schepper, tot uitdruk-

king gebracht in de gehoorzaamheid aan Gods 

onfeilbaar Woord, heilzame betekenis hebben voor 

heel de samenleving en ook voor de invulling van 

het begrip “verantwoord burgerschap”. Wij achten 

dit van groot belang voor onze samenleving, waar 

de welvaart groot is, maar het welzijn ernstig onder 

druk staat. 

Wij spreken daarom de hoop uit dat de zorg voor 

goed burgerschap zich niet alleen maar beperkt tot 

het integratiedebat, maar een brede maatschappelij-

ke ingang mag krijgen in het debat dat nog gevoerd 

wordt rondom waarden en normen, zodat wij als 

goede rentmeester dienstbaar mogen zijn aan heel 

de samenleving tot eer van onze Schepper.

Wij zullen enkele thema’s uit de voorjaarsnota naar 

voren halen.
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De ontwikkeling en de bescherming van de natuur 

is voor ons een belangrijk item, gelet op onze visie 

op Bijbels rentmeesterschap. Tegelijkertijd hebben 

wij enkele aandachtspunten die ons zorg geven. 

Daarover willen wij een tweetal vragen stellen.

Tot nu toe is het altijd zo geweest dat bij begrenzing 

van nieuwe gronden voor de natuur, de afspraak 

werd gemaakt dat er geen negatieve, planologische 

rechtsgevolgen mochten ontstaan. In het nieuwe 

streekplan is dit voor nieuwe natuurgebieden wel 

het geval. Er wordt een groene contour om geplaatst 

die zijn doorwerking heeft. Onze vraag hierbij is 

hoe u omgaat met afspraken die in het verleden zijn 

gemaakt over planologische rechtsgronden. Als hier 

wel sprake is van negatieve, planologische door-

werking, wilt u de bedrijven die hierdoor in hun 

ontwikkeling worden belemmerd dan een oplossing 

aanreiken?

De volgende vraag. Tussen het door de reconstruc-

tiecommissie vastgestelde reconstructieplan en het 

recent door het college ter inzage gelegde ontwerp-

reconstructieplan, is een aantal opmerkelijke ver-

schillen geconstateerd. Opmerkelijk is dat deze ver-

anderingen door het college indertijd niet expliciet 

gemeld zijn in de commissie en dus ook niet zozeer 

de aandacht hebben gekregen. Ter illustratie noemen 

wij een tweetal voorbeelden:

- Voor de landbouwontwikkelingsgebieden was 

in de reconstructiecommissie overeengekomen, 

dat de realisatie van nieuwe ecologische verbin-

dingszones geen statusverandering met zich mee 

zou brengen, met als compromis dat zich daar 

geen nieuwe bedrijven zouden mogen vestigen. 

Dat kan wel in het kader van landbouwontwik-

kelingsgebieden, maar hier was het dus niet zo. 

Merkwaardig is dan te lezen dat de status door 

het college wel is veranderd, en wel van land-

bouwontwikkelingsgebied naar verwevingsge-

bied, met alle beperkingen van dien.

-  In het ontwerp-reconstructieplan was overeen-

gekomen dat zes verzuringsgevoelige gebieden 

zouden worden geschrapt – dat is een breed 

compromis – met onmiddellijke doorwerking in 

het streekplan. Dit is geschrapt in het ontwerp 

dat het college ons heeft voorgelegd. Er wordt de 

mogelijkheid geopperd voor een AWB-procedu-

re, maar die duurt enkele jaren en heeft uiteraard 

een schaduwwerking, waarbij bedrijven op slot 

worden gezet. 

Graag zouden wij de reactie van het college op deze 

gang van zaken horen. Mede gelet op het feit, dat 

straks het reconstructieplan toch volgens de Recon-

structiewet leidend is, ook voor het streekplan. 

Ik wil nog enkele opmerkingen maken rondom de 

nota Ruimte, het streekplan, kleine kernen en wind-

molens. 

Door minister Dekker is de nota Ruimte gepresen-

teerd, die veel beleidsruimte over laat voor provin-

cies en gemeenten. De basiskwaliteit die daar ge-

noemd is, is ook in het streekplan de basiskwaliteit 

voor steden, dorpen en landschap.

Uitgangspunt voor de nieuwe wet is, dat ruimtelijke 

vraagstukken zoveel mogelijk decentraal moeten 

worden opgelost. In vele gevallen is dat het lokale 

niveau. Recentelijk heeft ook de VNG daarvoor ge-

pleit.

Voor wat betreft het provinciaal ruimtelijk beleid 

wordt het volgende gesteld: “De provincie biedt elke 

gemeente de mogelijkheid om zoveel mogelijk te 

kunnen bouwen als overeenkomt met haar natuur-

lijke bevolkingsaanwas”, en “voldoende ruimte te 

bieden voor lokaal georiënteerde bedrijvigheid”.

Dit zijn zaken die in ons ontwerpstreekplan nog niet 

die volle doorwerking hebben gehad die mogelijk 

zou zijn. In het verlengde daarvan zou ook de rode 

contour als instrument nog eens goed tegen het licht 

moeten worden gehouden. Wij beseffen dat dit in 

dit stadium van het streekplanproces een lastig mo-

ment is, maar wij weten dat de gemeenten hiermee 

gediend zijn. Wij willen dan ook de vraag voorleg-

gen of de gedeputeerde bereid is met de functionele 

commissie hierover zo spoedig mogelijk van gedach-

ten te wisselen. Wij horen graag een eerste reactie.

Het kleine-kernenbeleid is door de SGP meerdere 

malen uitgedragen, zoals ook door andere fracties. 

Het is zaak hieraan nu spoedig handen en voeten te 

geven. Uit de laatstgehouden conferentie over het 

kleine-kernenbeleid is opnieuw duidelijk geworden 

hoe belangrijk het is als de gemeente inwoners be-

trekt bij ontwikkelingen op ruimtelijk vlak. Bewo-

ners blijken een stuk verantwoordelijkheid te hebben 

en daarbij de leefomgeving en de leefbaarheid in 

een goede balans te kunnen leggen. Zij komen nooit 

met grootschalige projecten. Dergelijke kleinschalige, 

door de bewoners mede geïnitieerde projecten, dra-

gen ook bij aan een stukje verantwoord burgerschap. 

In dat verband willen wij u straks graag een notitie 
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aanbieden, waarin wij als fractie een en ander nader 

hebben uitgewerkt.

 

Het onderwerp windmolens is een item dat in de 

hele bezwarenprocedure bij het streekplan een groot 

aandeel heeft gekregen. 

-  Onze fractie pleit met nadruk voor maximalise-

ren tot 50 Megawatt. 

-  Onze fractie plaatst grote vraagtekens bij de loca-

tie Woerden in combinatie met het plaatsen van 

windmolens door Zuid-Holland. 

-  Onze fractie is nog steeds tegenstander van de 

locatie Bunschoten. 

-  Onze fractie pleit voor de optie hogere windmo-

lens te plaatsen, waardoor het aantal kan ver-

minderen. 

-  Onze fractie pleit ervoor gemeentelijke initiatie-

ven mee te nemen en mee te tellen. 

Graag vernemen wij hierover uw mening.

Vanmorgen is meerdere keren gesproken over de 

Utrechtse molens. Daarbij willen wij graag de si-

tuatie rondom Kasteel Amerongen betrekken. In 

beide situaties is gebleken dat bestuurders van naam 

en faam niet in staat zijn gebleken de zaak op een 

goede wijze te beheren. Ook is gebleken dat er de-

plorabele toestanden zijn, ondanks het feit dat naar 

buiten toe er een gedegen beleid leek te zijn. In de 

commissie ZCW is hierover gesproken door onze 

fractie en is het voorstel gedaan een structuur te 

zoeken, waarin advies en beheer twee onderscheiden 

pijlers zijn voor een adequate bewaking van de kwa-

liteit. Dat betekent een nieuwe structuur en eigenlijk 

het opschonen van veel stichtingen die op dat punt 

heel veel dingen hetzelfde doen en die de kwaliteit 

niet in huis hebben in die bundeling. Met name een 

permanent beheerslichaam zou een goede insteek 

kunnen zijn voor een betere beheersing van dit ge-

heel. De gedeputeerde zei daar wel voor in te zijn. 

Graag vernemen wij op welke wijze dat zou kunnen 

gebeuren.

Een korte financiële paragraaf:

De recente rapportage van “Agenda 2010” laat zien 

dat het gat tussen ambitieniveau en de beschikbare 

middelen tot 2010 circa e 25.000.000 is. De sug-

gesties voor hogere provinciale bijdragen gedurende 

de huidige looptijd achten wij niet realistisch en het 

doorschuiven van delen van projecten na 2010 vin-

den wij een onverantwoorde hypotheek op de toe-

komst. Alvorens wij te hooggespannen verwachtin-

gen blijven uitdragen naar onze partners, achten wij 

een herbezinning in de vorm van een prioritering 

gewenst, waarbij het niet uitgesloten moet worden 

dat een project of delen daarvan opnieuw ter discus-

sie worden gesteld.

Een belangrijk onderdeel van de voorjaarsnota 

vormt de instelling van een Stimuleringsfonds. Tot 

nu toe was het uitgangspunt dat de hoofdsom van 

het vermogen, ontstaan door de verkoop van de 

aandelen in nutsbedrijven, in stand zou blijven en 

dat uit de opbrengsten van dat vermogen projec-

ten en activiteiten zouden worden gefinancierd. 

Zie “Agenda 2010”. De recente individuele bate van 

circa e 53.000.000 heeft bij Gedeputeerde Staten 

het voornemen versterkt – zo lezen wij in de nota 

– om het uitgangspunt van het handhaven van de 

hoofdsom te verlaten en een Stimuleringsfonds in te 

stellen van e 65.000.000. De fractie van de SGP staat 

sympathiek tegenover de gedachte de extra meeval-

ler van e 53.000.000 in te zetten voor een Stimule-

ringsfonds, maar wil niet overgaan tot potverteren 

en daarom de bestaande hoofdsom ongemoeid 

laten. Naar onze mening begeven wij ons anders op 

een hellend vlak, temeer daar de gedeputeerde in de 

commissie heeft gezegd, dat na evaluatie over twee 

jaar het zou kunnen zijn dat een extra dotatie moet 

worden toegevoegd aan dit fonds. Ook de fractie 

van de ChristenUnie zei hierover dat er op dat punt 

afkalving zou kunnen ontstaan.

Het lijkt ons een aangelegen taak van de Staten om 

de kaders te stellen, alvorens tot invulling en uitvoe-

ring over te gaan. Daarom willen wij nu nog geen 

uitspraak doen over concrete projecten, maar wij 

stellen voor in combinatie met de financiële risico’s 

inzake “Agenda 2010”, het principe en de financiële 

kaderstelling van het Stimuleringsfonds in die sa-

menhang in de commissie BEM aan de orde te stel-

len alvorens hierover een definitief besluit te nemen 

in de vergadering van september. Gezien het feit dat 

de behandeling van de voorjaarnota een maand is 

vervroegd, moet dat ons inziens kunnen. Over de 

aanwending kan dan vervolgens bij de behandeling 

van de Programmabegroting een definitieve afwe-

ging worden gemaakt. Gaarne vernemen wij hoe het 

college daarover denkt.

Nog enkele kleine, wel belangrijke thema’s. 
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Wij hebben met waardering kennis genomen van 

het feit dat de gedeputeerde heeft toegezegd dat bij 

de besluitvorming rondom het herindelingsontwerp 

Utrechtse Heuvelrug niet alleen het standpunt van 

Gedeputeerde Staten wordt betrokken, maar ook het 

standpunt van Provinciale Staten. Het wordt en is 

dus een redelijk alternatief in de draagvlaktoetsing.

Wij willen graag onze grote waardering uitspreken 

voor de wijze waarop het proces Kwatta getrokken 

wordt. Wij zien met belangtelling de hoofdmoot, de 

takendiscussie, tegemoet. 

Wij delen de zorgen die zijn uitgesproken over de 

WGR-plus-ontwikkeling. In combinatie met het 

Utrechts Model kun je je inderdaad afvragen wat 

uiteindelijk het toekomstperspectief van onze pro-

vincie is. Het lijkt ons een vorm van bestuurlijke 

volwassenheid om daarover inderdaad – aansluitend 

bij de woorden van de heer Bijkerk – over niet al te 

lange tijd met elkaar in discussie te gaan en heldere 

bestuurlijke signalen aan het Rijk af te geven.

Onze fractie heeft geen motie aangekondigd. Con-

form de afspraken willen wij eerst de reactie van het 

college afwachten. 

Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken 

om de nota, die wij zojuist hebben aangekondigd, 

uit te reiken en daar een enkel woord aan toe te 

voegen. 

Het is ons een genoegen u een notitie uit te reiken 

over de startersproblematiek.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil nog even terugkomen op het Stimulerings-

fonds. Heb ik de heer Van Leeuwen goed begrepen 

toen hij zei dat wij vandaag gaan vaststellen wat dat 

Stimuleringsfonds inhoudt en wat wij daar precies 

mee gaan doen? Ik noem het de voorwaarden. De 

inhoud bespreken wij dan in september en dan ne-

men wij een besluit over de concrete projecten.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zou graag over de voorwaarden en 

ook over de achterliggende gedachte van het Sti-

muleringsfonds in de commissie van gedachten 

wisselen, gelet op het feit dat hier sprake is van een 

beleidswijziging. De hoofdsom wordt immers niet 

meer onaantastbaar geacht. Als het gaat over de 

randvoorwaarden, waarover ook vanmorgen ver-

schillende gedachten zijn geopperd, dan kunnen die 

samengevoegd worden en dan kunnen wij daarover 

met elkaar in gesprek gaan. 

Als het gaat om de nadere uitwerking van “Agenda 

2010” en het betrekken van de open einden daarbij, 

kunnen wij komen tot een integrale afweging in 

hoeverre wij extra middelen gaan betrekken om nu 

al aangegane verplichtingen op een goede wijze te 

kunnen afronden en waar mogelijk die nog ter dis-

cussie te stellen. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dan is het toch goed dat ik die vraag stelde. Wij 

kijken daar namelijk iets anders tegenaan. Wij willen 

graag vandaag de kaders vaststellen; wat houdt het 

in, enzovoort. Verschillende fracties hebben daar-

over het een en ander gezegd. Die discussie willen 

wij niet verschuiven naar de commissie. Over de 

concrete invulling van de projecten gaan wij lekker 

debatteren in september, wat ons betreft.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voor-

zitter! Mooi zo, dat laatste blijft open.

Een enkel woord nog naar aanleiding van de nota. 

Deze nota is vervaardigd door onze fractie, met 

name met de inzet van de fractiemedewerker. 

Wij hebben meerdere keren gesproken over de vraag 

hoe wij inderdaad in die kleine kernen woningen 

kunnen bouwen voor de doelgroep en hoe wij die 

woningen daarvoor kunnen behouden. Ook gaat het 

om de vraag op welke wijze wij kunnen bouwen in 

maatschappelijk en financieel aantrekkelijk opzicht. 

Daarnaar hebben wij onderzoek gedaan en eigenlijk 

is dat een uitwerking van de motie over maatschap-

pelijk gebonden eigendom, die wij in november 

2003 hebben ingediend en die is aanvaard. 

Er staat in de nota een aantal belangrijke instrumen-

ten, dat je zowel particulier, gemeentelijk als met 

een vereniging voor kleine kernen kunt hanteren. 

De uitvoering en inventarisatie leidt tot drie aanbe-

velingen voor provinciaal beleid in het kader van de 

plattelandskernen.

De eerste aanbeveling zal u niet verbazen na de 

inleiding van zo-even: de provincie Utrecht geeft 

toestemming om te bouwen buiten de rode contour, 

uiteraard onder heldere randvoorwaarden.

De tweede aanbeveling: de provincie stimuleert 
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verkoop onder voorwaarden – anders gezegd: onder 

maatschappelijk gebonden eigendom – in nauwe sa-

menwerking met de gemeenten en woningbouwco-

operaties en faciliteert hiertoe een nog op te richten 

Provinciale Vereniging voor Kleine Kernen.

De derde aanbeveling: de provincie onderzoekt mo-

gelijkheden voor het reserveren van een contingent 

woningen, met het label “verkoop onder voorwaar-

den” voor etnische minderheden. Deze laatste aan-

beveling is een bijdrage in de integratie van etnische 

minderheden. Eigen woningbezit verhoogt immers 

de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid voor 

de eigen leefomgeving en levert zo een bijdrage aan 

verantwoord burgerschap.

Graag wil ik aan u, voorzitter, deze nota overhandi-

gen en ook aan het college.

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Vergeleken met vorige sprekers heb ik wat minder te 

vertellen. Gezien de getalsgrootte van mijn fractie is 

dat ook wel passend. 

Iedereen heeft al heel veel gezegd over de voorjaars-

nota. Het is zowel een voordeel als een nadeel voor 

iemand die de rij mag sluiten, dat daaraan weinig is 

toe te voegen. Ik ben het voor een groot deel eens 

met hetgeen de heer Swane heeft verteld.

De voorjaarsnota doorlezend, bedacht ik dat het een 

mooi geformuleerde wensenlijst is. Het is een om-

vattende wensenlijst voor de korte termijn, voor de 

te overziene periode van enkele jaren. Voor de lange 

termijn is het een lijst met een visie en met per-

spectief voor de jaren 2030 – 2050. Ik kom uit het 

bedrijfsleven en in het bedrijfsleven is een planning 

van tien tot vijftien jaar ook strategisch gesproken al 

een hele opgave. Er zijn nog maar weinig bedrijven 

die ik ken, die voor een periode van langer dan vijf 

jaar een gedegen strategische handleiding op schrift 

durven te stellen. 

Het gaat om het formuleren van een strategisch 

beleid voor de korte termijn en het formuleren 

van een langetermijnvisie. Wel, in de voorjaarsnota 

wordt evenwel gesproken van een visieontwikkeling 

voor een periode tot 2050. Vorige sprekers hebben 

er al een en ander over gezegd. Dat is een zeer lange 

termijn, die naar mijn mening te irreëel is om daar-

over je gedachten te kunnen vastleggen. Van nu tot 

2010 lijkt mij nog wel in eniger mate te overzien.

De maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken 

zijn in de voorjaarsnota naar onze mening omvat-

tend uitgebracht. De punten voor een nadere uit-

werking daarvan zijn overzichtelijk weergegeven. 

Ongetwijfeld zal daarvoor beleid en een werkbare 

uitvoering worden vastgesteld. 

Opvallend is dat de eisen die aan de personele be-

zetting gesteld gaan worden, nu reeds veronderstel-

len dat er een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering 

met betrekking tot strategische zaken moet gaan 

plaatsvinden. Strategie bepalen en dat vertalen in 

een werkbaar beleid, stellen hoge eisen aan manage-

ment en personeel, zeker in een bureaucratische 

organisatie. 

Kortom: de wensen zijn kundig en omvattend door 

Gedeputeerde Staten geformuleerd, doch de effec-

tuering zal uiterst moeilijk zijn. Immers, voor een 

strategische ontwikkeling zoals in deze nota staat 

aangegeven, is hoog ontwikkeld management vereist 

en wij hebben wij in deze nota nagenoeg niets aan-

getroffen over hoe daarmee omgegaan kan worden. 

Is bij het opstellen van deze nota, bijvoorbeeld pro-

fessioneel rekening gehouden met de kwantitatieve 

en de kwalitatieve personeelsbezetting? Ik denk in 

dit verband aan de operatie Kwatta, die daarin van 

grote betekenis zou kunnen zijn. 

Ik heb gelezen dat gedeputeerde Lokker reeds nu 

constateert dat er een kwalitatief personeelstekort is 

om aan zijn voornemens te kunnen voldoen. Wel, 

in het kader van hetgeen ik zo-even heb opgemerkt, 

is dat een bedenkelijke uitspraak. Anderzijds is het 

zo, dat wij missen hoe daarin zou kunnen worden 

voorzien. 

Ik kom nog even terug op de periode tot 2050. In-

grijpende Europese ontwikkelingen staan ons in de 

komende jaren te wachten. Wij staan aan de voor-

avond van een nieuwe internationaliseringsronde 

die veel van onze nationale ondernemingen hun 

exclusieve regionale en nationale oriëntatie zal doen 

inruilen voor een wereldwijde internationale oriën-

tatie. Wij hebben in het college een gedeputeerde die 

Europazaken onder zijn hoede heeft. Nog daarge-

laten of de heer Lokker het boek van Pim Fortuyn 

getiteld “Aan het Volk van Nederland” bekend is, wil 

ik er toch op attenderen dat er in de toekomst een 

bevoegdheidverdeling tussen Brussel en Den Haag 

zal gaan plaatsvinden, die van grote invloed kan zijn 

op de positie van de provinciale besturen. Een visie 

daaromtrent mis ik in deze nota. 
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De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen in 

deze eerste termijn. Ik stel voor de vergadering te 

schorsen. Daarna zullen wij vervolgen met het “Bur-

gerinitiatief Maartensdijk” en vervolgens zal het col-

lege antwoorden op de vragen die gesteld zijn over 

de voorjaarsnota. 

Schorsing van 12.14 – 13.25 uur.

(Tijdens de schorsing komen de heren Van Odijk en 

De Vries ter vergadering.)

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Er zijn in de eerste termijn veel kwa-

lificaties gegeven aan onze eerste voorjaarsnota. Die 

kwalificaties ondersteunen elkaar deels en sluiten 

elkaar anderszins deels ook wel uit. 

Een helder, bondig stuk; goede start van het eerste 

collegejaar: woorden van de heer Levering. De VVD 

zegt niet te zitten wachten op dikke stukken. De 

heer Putters sluit zich daarbij aan. GL zegt: een pak-

kende formulering zoeken. D66 vraagt om minder 

papier. Dat geldt waarschijnlijk in bredere zin, want 

de voorjaarsnota is charmant door zijn beperktheid, 

vergeleken met de kadernota’s van jaren geleden. De 

SP noemt het een goede kapstok. De SGP dankt de 

ambtelijke organisatie voorde bereiding. Ook ande-

ren hebben dat gezegd en ik onderstreep die woor-

den graag. Ik wil die dank graag doorgeven, want ik 

heb van nabij meegemaakt hoe zo’n eerste worste-

ling met dit nieuwe product tot dit resultaat heeft 

geleid. Het heeft vele inspanningen en een zeer posi-

tieve inzet met zich meegebracht. Daarvoor dank. 

Met name de fractie van de VVD sprak over de sta-

tus en de doelstelling van de voorjaarsnota. De heer 

Levering ging daar expliciet op in en vroeg zich af 

hoe het zit met de visionaire richting van het college 

op allerlei maatschappelijke thema’s en maatschap-

pelijke ontwikkelingen; dat zien wij niet zo expliciet 

in dit stuk terug. Gevraagd is of niet wat meer ex-

pliciet, met name in zo’n eerste hoofdstuk, ingegaan 

kan worden op concrete maatschappelijke ontwik-

kelingen. Dan versta ik het zo: gerelateerd aan de 

provinciale beleidsterreinen waar wij iets mee moe-

ten. Ik ben het daarmee eens. Ik denk dat wij wat 

dat betreft nog een verdiepingsslag aan zo’n eerste 

hoofdstuk zouden moeten en zouden kunnen geven. 

Indien de Staten daarbij nog wat meer concrete sug-

gesties hebben, dan neem ik die graag mee. 

Als het gaat om het doel van de voorjaarsnota, 

moeten wij overigens niet vergeten dat het niet gaat 

om een totaal nieuw integraal beleidsverhaal over 

het totale provinciale beleid. Wij vergeten het wel 

eens, maar vorig jaar is hier in de Staten een coa-

litieakkoord besproken en omarmd. Daarin liggen 

voor deze vier jaar de hoofdlijnen van beleid vast, 

inclusief de financiële onderbouwing. Dat is dus het 

raamwerk, waarop het college de financiële stukken 

en ook de beleidsinhoudelijke stukken baseert. 

De voorjaarsnota houdt dus vooral in: inzicht ge-

ven in de stand van zaken omtrent de uitvoering 

van het coalitieakkoord. Als tweede punt wordt er 

inzicht gegeven in de actuele financiële situatie van 

dit moment, met een doorkijkje naar het volgende 

begrotingsjaar als opmaat naar die begroting. Het 

derde punt is dat de Staten een eerste inzicht krijgen 

in nieuwe en verwachte, zelfvragende ontwikkelin-

gen. Ik kom daarop nog terug bij de stelposten. Dan 

wordt nog een aantal noodzakelijke bijstellingen 

voorgesteld in hoofdstuk 3 in het huidige, het lo-

pende, begrotingsjaar. Dat zijn bijstellingen die wij 

voorheen in bestuursrapportages aantroffen.

Dan kijk ik naar de vier subdoelstellingen die wij 

met de voorjaarsnota beogen.

Betreffende het visieverhaal en het inspelen op 

maatschappelijke ontwikkelingen heb ik in positieve 

zin er al echt kennis van genomen dat wij daarmee 

iets moeten doen een volgende keer. Als het gaat om 

concrete subdoelen, dan moet ik op enkele opmer-

kingen ingaan, bijvoorbeeld op die over de actuele 

financiële situatie. De fractie van de VVD zegt over 

het treasurybeleid, een positieve stijging van de ren-

te-inkomsten te zien ten gevolge van het beleggings-

beleid. Het beleggingsbeleid komt er kortweg op 

neer dat wij worden geadviseerd door de mensen die 

wij krachtens de Wet Fido (Wet financiering decen-

trale overheden) daarvoor moeten raadplegen. Zij 

fluisteren ons in dat de rente op de geldmarkt voor 

het uitzetten voor periodes van korter dan twee jaar, 

erg laag is momenteel: zo’n 2 tot 2,5%. De rente op 

de kapitaalmarkt – dus langer dan twee jaar en tot 

tien jaar – daarentegen beloopt momenteel zo’n 4 

tot 4,5%. Je bent een dief van je eigen portemonnee 

als je daar niet een aantal uitzettingen doet. Geld 

uitzetten op de geldmarkt doen wij overigens op 

de langere termijn, waar het financieel mogelijk is, 
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al jaren. Dat betekent dat er elk jaar ook weer geld 

vrijvalt dat je opnieuw moet gaan inzetten, zodat je 

kunt inspelen op de actuele financiële situatie op die 

geldmarkt. Het is een enigszins financieel verhaal, 

maar ik wil het de Staten niet onthouden. Het is 

nu zo dat onze treasury een evenwichtige mix van 

korte en langlopende uitzettingen van de middelen 

heeft, waarbij onze financiële positie en onze liquide 

positie – het voortgaande beleid moet gefinancierd 

worden, zonder dat wij gedwongen worden zelf geld 

op te nemen – voldoende is. Het is dus een alleszins 

verantwoorde en in onze ogen optimale benadering 

van onze financiële inkomsten. 

Mevrouw Van Keulen memoreerde nog even fijn-

tjes aan de leasemaatschappij die fuseert met een 

leasemaatschappij elders in het land en die daarmee 

administratief verhuist. Daarmee verhuizen ook 

administratief de opcenten op de motorrijtuigen-

belasting op dat wagenpark. Dat wagenpark blijft 

overigens gewoon onze wegen berijden. Het is echter 

wel jammer en wij hebben het nakijken. Twee, drie 

jaar geleden heeft zich overigens wel een grote lease-

maatschappij gevestigd in Midden-Nederland, zodat 

wij daarvan de revenuen wel hebben. Je kunt daar 

echter geen beleid op voeren. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Dat er geen beleid op gevoerd kan worden, 

begrijp ik wel. Ik heb echter gevraagd of de gede-

puteerde deze consequentie had voorzien en of hij 

denkt dat het oorzaak en gevolg is. Het kan zijn dat 

die leasemaatschappij door verhoging van de opcen-

ten denkt te willen vertrekken uit zo’n dure provin-

cie. Daarover ging mijn vraag.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De verhoging van de opcenten is in deze 

voorjaarsnota niet aan de orde. 

Mevrouw VAN KEULKEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, dat was het de afgelopen keren.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Mevrouw Van Keulen bedoelt bij het 

coalitieakkoord? Nee, dat is absoluut niet voorzien. 

Daarop kun je ook niet inspelen. Dit soort dingen 

overkomt je en bij het voorbereiden van je begroting 

heb je daarmee uiteraard rekening te houden.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! De gedeputeerde verwacht niet dat andere 

leasemaatschappijen ook zullen zeggen dat het in 

Utrecht te duur is? 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Als mevrouw Van Keulen het weet mag 

zij het zeggen. Ik kan daarover geen enkele voorspel-

ling doen. Ik weet alleen dat Utrecht aan de ‘rotonde 

van Nederland’ ligt en dus voor allerlei instanties en 

bedrijven een aantrekkelijk vestigingsklimaat is, dus 

ook voor leasemaatschappijen. Als je administratief 

verhuist, zegt dat feitelijk nog niets over de vervoers-

stromen. 

Dan iets over het inzicht dat het college de Staten 

geeft in nieuwe, verwachte en geldvragende ontwik-

kelingen. Wij hebben daarvan gezegd dat een aantal 

ontwikkelingen vrij zeker is. Wij weten daarvan nu 

ook hoeveel geld het vraagt. Dat nemen wij op, ter 

voorbereiding op de begroting, als een voorziene 

uitgave. Een flink aantal andere ontwikkelingen zijn 

ons vanuit de organisatie of anderszins gemeld. Die 

hebben wij in hoofdstuk 4 inventariserend opgeno-

men. Wij hebben daarbij gezegd, dat wij op dit mo-

ment nog niet aan de Staten voorstellen dat zij daar 

ja of nee tegen zeggen. Wij melden transparant wat 

er op het college en dus ook op de Staten afkomt. In 

de aanloop naar de begrotingsvoorbereiding, sep-

tember/oktober, wordt een aantal van die voorstellen 

wellicht hard en tevens voldoende inhoudelijk en 

financieel onderbouwd, zodat deze in de begroting 

als voorstel terugkomen. Andere zaken zullen op dat 

moment nog niet helder zijn en die blijven wat het 

college betreft boven de markt hangen. Die worden 

pas geldig – dus te gelde gemaakt – als de Staten in 

de loop van volgend jaar daar ja tegen hebben ge-

zegd. 

De stelpost is wat dat betreft, zeg ik tegen de heer 

Streefland, niet iets om je arm te rekenen. Nee, in-

tegendeel. Hiermee houden wij voldoende flexibele 

begrotingsruimte om actueel op ontwikkelingen 

gedurende het lopende begrotingsjaar in te spelen. 

Verder voorkomen wij dat al in een heel vroeg sta-

dium –maart/april/mei – claimgedrag vanuit de 

organisatie ontstaat op verwachte, mogelijke ontwik-

kelingen in de loop van 2005. Daar willen wij van af. 

Wij willen gewoon veel preciezer kunnen begroten. 

Dit is een instrument, een mechanisme, waardoor 

wij veel meer de vinger aan de pols kunnen houden 
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en de Staten kunnen betrekken bij reële, ook in 

financiële zin onderbouwde voorstellen, waarmee de 

Staten worden geconfronteerd. 

Als wij dan samengevat kijken naar het karakter van 

de voorjaarsnota, zeg ik tegen mevrouw Raven, dan 

worden nu al de kaders op hoofdlijnen gesteld over 

de manier waarop het college de begroting moet 

gaan voorbereiden. Het is wat het college betreft, 

absoluut niet een dichtgetimmerd verhaal. Ik heb 

geprobeerd dat uit te leggen over de stelposten en de 

verwachte ontwikkelingen die geld vragen, maar die 

op dit moment nog niet helder en voldoende on-

derbouwd zijn. Tegen de fractie van de VVD wil ik 

zeggen, dat die uiteraard nog worden onderbouwd. 

Dat is inderdaad een punt; die geldvragende ontwik-

kelingen zijn nog maar matig onderbouwd. Vandaar 

dat het college heeft gezegd dat het die nu nog niet 

wenst te honoreren, althans, als de Staten voorstellen 

om die te honoreren. Er moet eerst maar eens wat 

meer helderheid over zijn. 

Het college is zeer ingenomen met het feit dat de 

Staten de voorjaarsnota zien als een kaderstellend 

stuk richting de begroting. Dat is precies in de duale 

verhoudingen de manier waarop je tegen zo’n voor-

jaarsnota aan moet kijken, dit in tegenstelling tot de 

vroegere kadernota. 

Nieuw is de instelling van het Stimuleringsfonds. Dit 

komt voornamelijk voort uit de voorstellen vanuit 

de Staten bij de begrotingsbehandeling. Ik herinner 

mij de fractie van het CDA en de heer Van Leeuwen 

van de SGP die naar het Stimuleringsfonds hebben 

gevraagd. Wat ons natuurlijk hierbij heeft geholpen, 

was het vrijvallen van de bakstenen; de garanties van 

de UNA die nog steeds boven de markt hingen. Het 

college is absoluut niet over één nacht ijs gegaan, dat 

kan ik de Staten wel zeggen. Wij hebben een en an-

dermaal over de wenselijkheid van de instelling van 

een Stimuleringsfonds gesproken. Wij hebben geoor-

deeld dat het zowel financieel als beleidsmatig gezien 

verantwoord is om zo’n 25% of, mijnheer Levering, 

26% van ons vrij besteedbare vermogen in te zetten 

voor eenmalige maatschappelijke investeringen. De 

Staten moeten het hoofdstuk dat hierover handelt, 

zien als een kaderstellend discussiestuk. Daarom is 

het in de voorjaarsnota opgenomen. Het is een echt 

kaderstellend discussiestuk met een aantal uitgangs-

punten, een aantal spelregels, vijf hoofdthema’s en 

suggesties voor mogelijke projecten. U, Staten, bent 

vandaag aan zet om tegen die kaders ja of ja, mits te 

zeggen. Vervolgens stellen wij ons voor dat te gaan 

uitwerken binnen die kaders en bij de Staten terug 

te komen om concrete projecten te bespreken die in 

onze ogen ten laste van dat Stimuleringsfonds zou-

den mogen komen. Ik kom er zodadelijk op terug, 

maar ik reageer eerst op enkele opmerkingen die 

rondom dat fonds gemaakt zijn. 

Wat de heer Van Leeuwen zegt, is mij uit het hart 

gegrepen. Het mag geen hellend vlak worden. 

Het sluit overigens niet uit, dat dit, een volgend of 

een daaropvolgend college er nog eens ooit op te-

rugkomt als dit op een goede manier verloopt en als 

na evaluatie in de Staten blijkt dat de effecten die 

de Staten hiermee beogen, inderdaad bewaarheid 

worden. Dan kan het ooit nog wel eens herhaald 

worden. In de politiek moet je, zo heb ik geleerd, 

nooit nooit zeggen. Het mag echter geen hellend 

vlak worden! 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik maak mij zorgen dat het wél een 

hellend vlak wordt. Het gaat altijd goed als je geld 

uitgeeft voor concrete doelen die de samenleving 

dienen. Je bereikt dan altijd iets goeds. De vraag is 

natuurlijk of wij voor de toekomst ook wat kunnen 

doen. Gaan wij op korte termijn veel investeren in 

de samenleving, terwijl wij misschien straks onze 

opvolgers opzadelen met het probleem dat zij dat 

ambitieniveau niet kunnen continueren? Met andere 

woorden: dat is juist het mooie van het fonds; de 

hoofdsom blijft in stand. De baten kunnen worden 

aangewend om daarmee investeringen te doen in de 

samenleving. Dan is de vraag, die de gedeputeerde 

al even aangaf met de opmerking over de evaluatie: 

kan er eventueel een nieuwe dotatie komen? Vervol-

gens ga je dan toch wel dat hellend vlak op. Dat was 

onze zorg. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het is volstrekt helder dat deze Staten 

een buitengewoon wijs beleid hebben gevoerd door 

het vermogen op de plank te leggen en het jaarlijkse 

rendement daarvan in te zetten voor investeringen 

in de Utrechtse samenleving. Daarvoor hebben wij 

inmiddels een ruim vermogen, gelet op de verkoop 

van de twee energiebedrijven. Daar is nu de vrijval 
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van de bakstenen bij gekomen. Links en rechts is er 

de wens om toch een eenmalige, extra investerings-

impuls beschikbaar te stellen. Wij hebben daarnaar 

gekeken. De heer Streefland merkt terecht op dat wij 

de risico-indekking opgevoerd hebben van 

e 10.000.000 naar e 15.000.000. Dat is niet gedaan 

om onszelf arm te rekenen, maar het heeft te maken 

met het feit dat in hoofdletters boven ons coalitie-

akkoord staat: “Werk in uitvoering”; wij willen een 

presterende provincie zijn en een provincie die haar 

nek uitsteekt”. Als je dat doet, loop je dus meer risi-

co’s dan wanneer je … Vult u zelf maar in. Er zit dus 

een redenering achter dit financieel beleid. Hierover 

hebben wij indringend gesproken met dé deskun-

dige op dit gebied, professor Boorsma. Overigens 

hebben wij echt onze eigen lijn getrokken, maar 

toch wilden wij eens op ons laten inpraten. Wij vin-

den dit dus een volstrekt verantwoord voorstel aan 

de Staten. Eerlijk gezegd, heb ik echter slechts brede 

ondersteuning vanuit de Staten gehoord, zij het dat 

wij uiteraard nog moeten spreken over de spelregels 

in de invulling.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik beluister dus dat het college een eenmalige 

impuls wil geven op basis van de huidige inzichten 

van het college? Dus eenmalig?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan heeft de heer Van Leeuwen dat niet 

goed gehoord. Wij moeten nooit uitsluiten, op basis 

van maatschappelijke ontwikkelingen, op basis van 

de evaluatie van dit fonds over enige jaren wanneer 

het leeg is of op basis van de financiële situatie van 

de markt op dát moment, dat wij nog eens een keer 

een bedrag in één keer willen inzetten voor een door 

de Staten gewenste maatschappelijke investering. 

Zeg nooit nooit, want dat kan niemand waarmaken. 

De ondertoon is echter volstrekt helder: geen pot-

verteren, om met de heer Levering te spreken, maar 

een behoedzaam financieel beleid, en dat doen wij 

op deze manier. 

Er is een opmerking gemaakt over de rentederving. 

Ik kom daarover bij de Staten nog terug. Een deel 

van de bakstenen was al beschikbaar voor de provin-

cie. Wij konden dus de rente van die gelden inzetten 

en die hébben wij ook ingezet om de meerjaren-

begroting daarmee voor een deel af te dekken. Dat 

betekent, als wij dat geld nu eenmalig gaan uitgeven, 

dat wij de rentederving daarvan wel moeten afdek-

ken. Dat betreft een deel van het fonds, waarmee wij 

de meerjarenbegroting sluitend krijgen. Dat zullen 

de Staten straks bij de uitwerking ook terugvinden. 

De fractie van de VVD zegt dat wij moeten blijven 

bij de corebusiness van de provincie, dat wij de 

neiging tot versnippering zoveel mogelijk moeten 

tegengaan en dat wij moeten denken aan een onder-

grens van e 250.000. 

Ik vat samen wat het college, gehoord de opmerkin-

gen van de Staten, met het Stimuleringsfonds wil 

doen. 

Wat het college betreft, hoeft het niet in één keer 

aangewend te worden. In september hoeft hier dus 

niet een voorstel te liggen ter waarden van

e 65.000.000. De Staten moeten het echt inhoudelijk 

bekijken. Dat moet het college, als het om voorstel-

len gaat, overigens ook doen. Inhoudelijk moet 

bekeken worden of het goed is om dan al voor een 

bedrag x project y aan de Staten voor te leggen. Het 

kan zijn dat de creativiteit en de maatschappelijke 

werkelijkheid zodanig is, dat wij die e 65.000.000 in 

één keer aan de Staten presenteren. Ik weet het niet. 

Het is echter absoluut geen wet van Meden en Per-

zen, want je zou natuurlijk ook nog wat in reserve 

kunnen houden voor een volgende voorjaarsnota. 

Dan is de opmerking gemaakt over het vandaag stel-

len van kaders. De Staten spreken zich uit over een 

principeakkoord over het Stimuleringsfonds. Ten 

tweede spreken de Staten zich uit over de hoogte 

van het fonds; e 65.000.000. Ten derde spreken de 

Staten zich uit over de uitgangspunten, zoals die 

geformuleerd zijn op pagina 32. Ten vierde spreken 

de Staten zich uit over de spelregels en daaromtrent 

zijn enige opmerkingen gemaakt die het college zich 

ter harte neemt, want bij nalezing vind ook ik dat 

verwarrend. De spelregels staan op pagina 33. Onder 

punt a staat dat het Stimuleringsfonds mag worden 

aangewend voor bijzondere en additionele pro-

jecten. Onder punt b staat dat er geen budgettaire 

verruiming voor het bestaande beleid mogelijk is. 

Met name over dat laatste hebben de Staten gezegd, 

dat er vanzelfsprekend redenen kunnen zijn om 

ook bestaand beleid een extra impuls te geven. Wij 

schrappen spelregel b dan ook, want het is terecht 

dat daarbij de vinger is gelegd. 

De thema’s. Wij hebben vier thema’s en het vijfde, 
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het grondbeleid, als instrument. Wij gaan nog eens 

bekijken hoe wij dat grondbeleid precies handen en 

voeten geven. Als voorbeeld werd het veenweidege-

bied al genoemd. Wij moeten kijken of het thema 

grondbeleid daarvoor een oplossing kan bieden, 

maar daarvoor zijn ook allerlei andere instrumen-

ten. 

Een thema is expliciet genoemd, namelijk het thema 

zorg. Het college neemt de suggestie van de Staten 

over en voegt een zesde thema toe, het thema zorg. 

Dat zat nu toch wat te zeer verscholen onder ste-

delijk beleid, pagina 35, waarin echter wel degelijk 

wordt gesproken over zorgwoningen en over “Wel 

Thuis!”. Wij zullen dit expliciet maken en komen 

tegemoet aan opmerkingen hieromtrent van diverse 

fracties. 

Wij stellen voor, gehoord de inhoudelijke suggesties, 

met de concrete voorstellen van GS, om die nu te 

gaan uitwerken en te gaan onderbouwen. In septem-

ber komen wij dan terug bij de Staten. Wij stellen 

ons voor zo’n eerste uitwerking van die projecten en 

hoe wij daarmee omgaan, te bespreken in de com-

missie BEM. Vanuit de commissie komt er dan een 

verkennende reactie van de Staten hierop en vervol-

gens zullen wij het uitgewerkte voorstel – dit betreft 

alle projecten waarvan het college denkt dat die bij 

de Staten in aanmerking zouden kunnen komen om 

gehonoreerd te worden – meenemen bij de begro-

tingsbehandeling in oktober/november. Dan zullen 

die voorstellen in alle functionele commissies aan de 

orde komen en komen uiteindelijk hier ter besluit-

vorming in Provinciale Staten. Er zal dus eerst een 

voorronde zijn, een voorgesprek, in de commissie 

BEM. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wat bedoelde de gedeputeerde met de woorden 

“met de voorstellen van GS”? Wij hebben nu sug-

gesties gedaan. Heel concreet: wat doet het college 

bijvoorbeeld met de molens?

 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Over het onderwerp molens zal ik straks 

nog iets zeggen.

Er zijn echter suggesties gedaan door de Staten – zo-

als Domotica – en het college gaat daarnaar kijken. 

Zoals het college ook kijkt naar een Opplusregeling. 

Met name de heer Bijkerk heeft erop gewezen dat 

in bestaande begrotingsmiddelen, in “Agenda 2010” 

of in de streekplankredieten uit het coalitieakkoord 

ook een financiële onderbouwing mogelijk is voor 

dat soort wensen van de kant van de Staten. Ik 

verzoek dus het college even de kans te geven om 

inhoudelijk te kijken of de projecten zich lenen voor 

het Stimuleringsfonds. Ten tweede moet bekeken 

worden hoe wij het relateren aan het bestaande 

beleid. En ten derde moet een eerste voorstel in de 

commissie BEM in discussie worden gebracht.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil graag beklemtonen dat wij in september een 

tussenstap moeten maken. Bij de begroting kan een 

Stimuleringsfonds geïncorporeerd worden. Er is nu 

van alles en nog wat geroepen, zowel wat betreft 

spelregels, concrete projecten, procedures en samen-

hang met andere beleidsterreinen. Laat het college 

dat eens uitwerken en dat in september met ons na-

der bespreken. Dat kan in een commissie, maar het 

moet nadrukkelijk een tussenstap zijn en nog niet 

op het niveau van allerlei concrete projecten. Als lid 

van de Staten wil ik daarbij meer betrokken zijn dan 

dat ik alleen kan reageren op eindresultaten. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De heer Bijkerk herhaalt bijna mijn 

woorden, zij het met één nuancering. Wat vandaag 

wordt vastgesteld zijn uitgangspunten, spelregels, 

bedragen. Daarover moeten wij niet opnieuw dis-

cussiëren. In september krijgen de Staten een eerste 

inhoudelijke opzet van de bestedingsmogelijkheden 

van het Stimuleringsfonds en dat zijn aanduidingen 

van projecten, ook projecten die de Staten hier van-

daag al hebben genoemd. 

De heer BIJERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

ben het ermee eens, dat wij nu het principebesluit 

nemen dat er een Stimuleringsfonds komt en dat wij 

op grote hoofdlijnen duidelijk maken wat daaronder 

moet vallen. Ik kan mij echter ook goed voorstellen 

dat nog eens goed nagedacht wordt over bijvoor-

beeld de relatie tussen het Stimuleringsfonds en de 

“Agenda 2010”. Ook op het niveau van spelregels, et 

cetera, kan het best zo zijn dat wij bij nader inzien 

in september nog een paar dingen te bespreken heb-

ben. Het gaat dus niet alleen om concrete projecten.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Daaraan toevoegend, kan ik mij ook voorstellen dat 

wij als Staten vandaag al wat uitspraken doen, zodat 
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projecten die wij graag willen hebben al meegeno-

men worden. Ook wij stellen namelijk de kaders.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is een goede aanvulling. Als de Sta-

ten vandaag al in meerderheid weten welk specifiek 

project zij in aanmerking willen laten komen voor 

het Stimuleringsfonds, dan moeten de Staten dat 

vooral statenbreed uitspreken. Dat geeft namelijk 

duidelijkheid aan het college. Als het suggesties zijn 

van individuele fracties, dan ligt dat wel even wat 

anders. In de politiek is het nog altijd zo, dat je een 

meerderheid voor je prachtige ideeën moet zien te 

krijgen en dan voert het college dat uit.

Het is dus aan de Staten om vandaag al meerder-

heidsvoorstellen te doen, om er zeker van te zijn dat 

die projecten in elk geval terugkomen. De Staten 

kunnen er echter ook voor kiezen het college wat 

meer ruimte te geven om met voorstellen te komen. 

Het is maar net wat de Staten willen. Wij moeten 

hier op een zorgvuldige manier proberen het Stimu-

leringsfonds van een invulling te voorzien. 

Voor dit moment lijkt het mij voldoende wat er over 

het Stimuleringsfonds is gezegd. Het college kan 

uitstekend uit de voeten met de opmerkingen over 

kaderstelling door de Staten.

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

heer Van Bergen heeft zeer vriendelijk gezegd dat 

de VVD een ondergrens heeft aangeroerd, waarna 

hij vervolgens is overgegaan op het volgende onder-

werp. Wat is echter de mening van Gedeputeerde 

Staten daarover?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Die opvatting spoort volledig met 

onze insteek van een Stimuleringsfonds, zij het dat 

het college – en dat zal tevens gelden voor de Staten 

– zich niet op voorhand wil vastleggen op een pre-

cies bedrag. In een orde van grootte moet men echt 

denken aan dat soort bedragen, wil je niet tot een 

geweldige versnippering van je Stimuleringsfonds 

komen. Wij hebben toch echt met elkaar – kijk naar 

de uitgangspunten – de bedoeling op hoofdthema’s 

substantiële maatschappelijke impulsen te geven. 

Dat gaat vaak ook gepaard met substantiële bedra-

gen. Dan is een ondergrens van � 250.000 aan de lage 

kant. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Met dit antwoord kunnen wij prima leven. Onze 

woorden hadden ook niet rigide opgevat moeten 

worden, maar het gaat met name om de essentie van 

die ondergrens. Wat dat betreft dank ik de gedepu-

teerde voor zijn antwoord. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is niet een Wet van Meden en Per-

zen, maar duidelijk een signaal dat spoort met onze 

opvattingen.

Over de molens heeft de heer Bijkerk gevraagd of 

er niet een onderzoek uitgevoerd moet worden naar 

hoe het allemaal ontstaan is. Ik wil hem graag ver-

wijzen naar de stukken en naar uitvoerige discussie 

die wij in de ZCW daarover hebben gevoerd. Zowel 

door het aftredende molenbestuur als intern zijn 

oorzaken, aanleidingen en de precieze stand van 

zaken op een rij gezet. Het gaat er nu wat ons be-

treft vooral om, nu zo’n stichting het mandaat heeft 

teruggegeven aan Gedeputeerde Staten, binnen de 

kortste keren de zaak opnieuw op de rails te krijgen. 

Wij hebben inmiddels conform de suggesties van de 

commissie ZCW daar een klein, slagvaardig interim-

bestuur voor benoemd:

-  de heer Westra, voormalig burgemeester van 

Vleuten-De Meern;

-  de heer Bijl, voorzitter van het Erfgoedhuis en 

een nadrukkelijk participant als het gaat om de 

molens;

-  de heer Lugtmeijer, rentmeester van het Utrechts 

Landschap, die op het gebied van beheer en on-

derhoud de nodige kennis in huis heeft. 

Ik ben het eens met de heer Bijkerk, dat het op zich 

een interessant probleem is, waar wij als provincie 

dan ook lering uit moeten trekken. Een aantal jaren 

geleden heeft de provincie het eigendom van de 

molens – provinciale molens – overgedragen aan 

een stichting en heeft de molens daarmee dus op 

afstand gezet bij het particulier initiatief. Dan gaan 

er veel vrijwilligers aan de slag en die proberen met 

beperkte middelen zo goed mogelijk te doen wat 

hen te doen staat. Het is heel lang goed gegaan. Als 

je dan kijkt naar de manier waarop het uiteindelijk 

gestrand is, dan heeft dat vooral te maken met het 

feit dat er een zekere know how ontbreekt in zo’n 

bestuur. Ik zeg het voorzichtig, want je kunt het 

hen niet kwalijk nemen. De jaarrekeningen van de 

accountant en de jaarverslagen waren alle positief 

en wezen niet in een bepaalde richting. Pas op het 
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moment dat het, inmiddels afgetreden, bestuur echt 

in de financiële problemen kwam en ontdekte dat er 

uitgaven gedaan werden waar geen dekking tegen-

over stond, heeft het bestuur medio vorig jaar op 

onze deur geklopt. Voor het college is dat aanleiding 

geweest tot een afkondiging van een onmiddellijke 

uitgavenstop. Verder, gelet op de verhalen die wij te 

horen kregen, heeft het college een nulmeting per 

molen geëist. Van alle 22 molens hebben wij dus de 

zaak laten doorakkeren: hoe zit het met de achter-

stand in restauraties en hoe zit het met achterstallig 

onderhoud? Dat heeft ertoe geleid dat wij nu precies 

weten hoe de vlag erbij hangt. Naar aanleiding van 

die gegevens heeft het toenmalige bestuur gezegd 

de zaak uit handen te geven en het mandaat terug 

te geven aan de provincie, zodat er ruimte wordt 

gecreëerd waarbinnen de provincie naar oplossingen 

kan zoeken. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Er is hierover inderdaad uitvoerig gesproken in de 

commissie. De heer Van Bergen gaat er wel heel snel 

aan voorbij dat die discussie met de Molenstichting 

al wat langer loopt. In 1999 zijn de eerste signalen 

afgegeven, althans als wij een deel van de bronnen 

moeten geloven. In 2002 is de nieuwe voorzitter 

van de Molenstichting tot de conclusie gekomen 

dat het zo niet verder kon. In 2003 heeft de pro-

vincie gedaan wat zij moest doen. Het gaat ons om 

het volgende: als je gaat bedenken hoe je dit soort 

problemen in de toekomst gaat oplossen, want dit 

is niet het enige probleem, dan is het ook goed om 

vast te stellen waar nu werkelijk het probleem is 

ontstaan. Is het een communicatieprobleem geweest, 

hebben er mensen zitten slapen? De constructie die 

er namelijk gevonden was voor de Molenstichting, 

zoals voor vele andere stichtingen, werd indertijd 

als behoorlijk ideaal beschouwd, namelijk met be-

trokkenheid van mensen uit de provincie. De heer 

Bijkerk heeft ook gezegd welke mensen dat waren. 

Ik denk dat het toch zinnig is wat dieper in te gaan 

op het feit hoe het destijds misgelopen is en waarom 

de signalen die zijn afgegeven vanuit de Molenstich-

ting niet eerder zijn opgepakt door de provincie. 

Dat het college in 2003 gedaan heeft wat zij moest 

doen, is een zaak waarin wij het college steunen. 

Dat is verder geen probleem. Het college kan er niet 

zomaar aan voorbij gaan en zeggen dat het allemaal 

besproken is en dat wij het allemaal wel weten. Dat 

is namelijk niet zo. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Zowel het afgetreden bestuur als de 

provincie hebben de oorzaken op een rij gezet en 

geïnventariseerd. Wij hebben dat zo geduid, dat 

wij misschien aan de ene kant als provincie wat al 

te veel vertrouwd hebben op de eigen kracht en de 

verantwoordelijkheid van de stichting. Het stich-

tingsbestuur heeft ook zelf gezegd, dat men het al-

lemaal maar moest doen met vrijwilligers. Over wat 

er precies in 1999 is gemeld, lopen de interpretaties 

nogal uiteen en stukken zijn er niet. Als het over 

communicatie gaat, moeten wij het ook daarover 

nog eens hebben. 

Dit college heeft er in elk geval de lering uitgetrok-

ken, kijkend naar de toekomst, dat wij überhaupt 

veel beter prestatiegericht deze stichtingen in het ge-

subsidieerde veld moeten gaan aansturen. Wij moe-

ten er veel dichter bovenop zitten, zonder daarbij op 

de stoel van een particulier initiatief te gaan zitten. 

Daarin zit natuurlijk altijd een beetje spanning. Er is 

echter wel degelijk een tussenweg mogelijk. Als het 

gaat om deskundigheid en om het gericht inzetten 

van je middelen om onderhoud en instandhouden 

van de molens – een publiek belang – te realiseren, 

moet dat volgens mij op de beste manier gebeuren. 

De fractie van de SGP heeft gevraagd of wij niet 

eens moeten kijken of wij het beheer en het on-

derhoud van de gebouwen – het erfgoed – moeten 

bundelen; het moet niet worden versnipperd over 

meerdere clubs. 

Op dit moment zijn wij bezig met de herstructure-

ring van het Erfgoedhuis. In die context zien wij de 

suggestie van de SGP, die breedgedragen wordt in de 

commissie. Die suggestie houdt in of niet eens heel 

specifiek gekeken moet worden naar bundeling van 

beheer, onderhoud en wellicht ook eigendom van 

het gebouw Erfgoed en of wij dat organisatorisch 

niet veel beter kunnen veiligstellen dan middels de 

zes of zeven stichtingen die nu als eilandjes onder 

dat Erfgoedhuis hangen. In het najaar komt het col-

lege met een concreet voorstel bij de Staten terug. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij staan helemaal niet negatief tegenover deze 

oplossing. Wat de gedeputeerde zo-even echter op-

merkte, dat men het maar moest doen met vrijwil-

ligers, is slechts een relatief begrip. Dat blijft men 

namelijk doen met vrijwilligerswerk in dit soort 

organisaties. Ten tweede ging het hier om een speci-

fieke categorie vrijwilligers die dat bestuur bemande, 
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namelijk oud-gedeputeerde en anderen. Dus er moet 

toch iets meer aan de hand zijn naar ons idee, hoe 

het kan dat signalen die zijn afgegeven – het is jam-

mer dat er geen documenten over die periode meer 

zijn – heel onduidelijk zijn afgegeven, niet goed zijn 

verstaan of wat dan ook. Dat is een situatie die zich 

kan herhalen. Dat is het probleem. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Tot drie, vier jaar geleden ging het goed, 

althans, het was niet zichtbaar dat er ernstige zaken 

aan de hand waren. Wat blijkt echter? Men vulde het 

ene gat met het andere en dan kun je het lang vol-

houden. Wij moeten ook de hand in eigen boezem 

steken, want de provincie heeft gemeend al die jaren 

te kunnen volstaan met een subsidie van � 20.000 

voor de Molenstichting. Er is geen cent meer inge-

stoken. Het is volstrekt helder dat men het op die 

basis niet redt; dan doe je namelijk te veel een appèl 

op goedwillende vrijwilligers. De roep alom, hier in 

dit huis en in het veld zelf, is om eens wat preciezer 

te kijken als het gaat om beheer en onderhoud, zo-

dat in de toekomst dié investeringen gedaan kunnen 

worden, die op de langere termijn kostenbesparend 

zijn in plaats van kostenverhogend. Achterstallig on-

derhoud kun je lang volhouden, maar op een gege-

ven moment krijg je echt de rekening gepresenteerd. 

Eén opmerking over het financiële deel. Hoe je het 

ook wendt of keert, als je de molens wilt behouden 

in het landschap en die in optimale staat wilt bren-

gen, gaat dat een behoorlijk bedrag vragen. Bere-

kend is nu zo’n � 5.000.000 de komende drie tot vier 

jaar. Dat is overigens een groot deel voorfinancie-

ring, omdat het allemaal rijksmonumenten zijn en 

er op termijn voor een deel rijkssubsidie terugkomt. 

Tegen de heer Levering zeg ik dat je zo’n bedrag ten 

laste kunt brengen van het Stimuleringsfonds. Aan 

dat voorstel denkt het college nu. Je moet namelijk 

wel de middelen hebben; ik heb nog geen ander 

potje waar ik dat bedrag uit kan halen. Als wij dit 

met elkaar willen, moeten wij er ook serieus naar 

kijken en dat zijn wij wel degelijk van plan. 

PS2004BEM17

Burgerinitiatief Maartensdijk; Voorstel van Pro-

vinciale Staten overwegende dat het burgerinitia-

tief voldoet aan de gestelde voorwaarden als ver-

meld in de Verordening Burgerinitiatief Provincie 

Utrecht.

De VOORZITTER: Alvorens verder te gaan met de 

beantwoording, moet ik een omissie rechtzetten. Ik 

heb namelijk toegezegd direct na de lunchpauze het 

onderwerp “Burgerinitiatief Maartensdijk” aan de 

orde te stellen. Met uw welnemen doe ik dat bij de-

zen. Het verlangt overigens geen lange behandeling. 

Het gaat erom dat op dit moment in de procedure 

moet worden vastgesteld dat het burgerinitiatief 

voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Die 

vaststelling heb ik als voorzitter kunnen doen. Dat 

betekent vanaf het moment dat is vastgesteld dat het 

aan de eisen van de wet voldoet, dat het in proce-

dure kan komen. Het in procedure komen van een 

burgerinitiatief betekent, dat op de eerstvolgende 

Statenvergadering het onderwerp geagendeerd moet 

worden. Dat zal gebeuren in de Statenvergadering 

van juni. Dan zal het onderwerp “Burgerinitiatief 

Maartensdijk” worden geagendeerd. Dat betekent 

overigens niet dat er dan een uitvoerige afhandelen-

de behandeling zal zijn. Dat kan wel, maar het hoeft 

niet. In dit geval gaat het fractievoorzittersoverleg 

ervan uit dat een gedegen behandeling het nood-

zakelijk maakt het in de betreffende commissie te 

behandelen. Dat betekent dat een definitieve afwik-

keling in de Staten in het najaar is voorzien.

Dus ter vaststelling: het voldoet aan de eisen, het 

wordt geagendeerd voor de volgende vergadering 

van Provinciale Staten en een mogelijk uitkomst van 

die gedachtewisseling kan zijn dat u besluit dat er 

een gedegen behandeling moet komen, waarbij ook 

de commissie wordt betrokken. Als dat uw uitspraak 

is op 28 juni aanstaande, kan voorzien worden dat 

in het najaar een ultimum moment zal zijn voor 

behandeling in de Staten. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten hierna overeen-

komstig het voorstel.

PS2004BEM13

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot instemming 

met de Voorjaarsnota 2004. (vervolg)

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het hellend vlak van de heer Van Leeu-

wen is net zo min waarheid als de onschuld van de 

heer Bijkerk. In die zin kan ik zeggen dat de coalitie 

nog steeds staat als een huis en dat er geen redenen 

zijn om aan te nemen dat het anders is. 
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Ik zal enige bestuurlijke zaken behandelen en dan 

naar het onderwerp landelijk gebied gaan.

Wat betreft het gebiedsgericht werken in relatie tot 

het Utrechts Model is de zaak helder. Niet de gren-

zen zijn zozeer bepalend voor een oplossing van het 

probleem, maar ik denk dat het er met name om-

gaat de inhoud te kiezen. Dus om vanuit dein houd 

van het probleem te kijken naar welke structuur op 

dat moment nodig is om het probleem op te lossen. 

Het is meerdere malen in de commissie gezegd, dat 

niet de structuur leidend is maar de inhoud. Ook 

als dat leidt tot allianties en coalities die afwijken 

van de bestuurlijke structuur van het Utrechts Mo-

del, dan zij dat zo. Wij moeten het Utrechts Model 

vooral niet zien als een in beton gegoten structuur 

die dwingend is voor het oplossen van problemen in 

de Utrechtse samenleving. 

Zoals het CDA heeft gezegd, is samenwerking in 

alle gevallen een voorwaarde om het gebiedsgericht 

werken goed van de grond te krijgen. Dan zijn de 

gemeenten onze natuurlijke partners. Zoals men 

weet, wordt in Utrecht-west en in Utrecht-zuidoost 

daarmee al een heldere structuur neergezet. 

De N.V. Utrecht. De eerste slag is geslagen, maar 

daarmee hebben wij natuurlijk de oorlog nog niet 

gewonnen. Het is inderdaad ons voornemen in het 

kader van de N.V. Utrecht nu alles op alles te zet-

ten om niet alleen met mooie woorden in de nota 

Ruimte nog voor te komen, maar met name op de 

uitvoeringsagenda van deze zelfde nota en de nota 

Mobiliteit. Daartoe is nu een aanzet gegeven en wij 

zullen onze lobby versterkt doorzetten en wij zullen 

met name zo concreet mogelijk prioriteiten stellen 

en wij zullen het Rijk ervan overtuigen dat het niet 

meer om Utrecht heen kan.

Tegelijkertijd wordt intern nog steeds gewerkt aan 

het overbruggen van die interne tegenstellingen. Er 

is zo-even al even verwezen naar de opvattingen van 

de stad in relatie tot onze ambities met betrekking 

tot Flevoland. Op dit moment hebben wij een for-

mule gevonden die nog steeds voor beide partijen 

acceptabel is en die geen van beide uitsluit.

Wij zijn natuurlijk met kracht bezig om het Haagse 

netwerk op te bouwen. Ik noem drie projecten die 

daarvoor illustratief zijn. Het eerste heb ik al ge-

noemd, de N.V. Utrecht. Men kent ons in Den Haag 

vanuit de N.V. Utrecht. Men kent ons ook vanuit de 

projecten zoals die nu worden voorbereid voor het 

veenweidegebied en waar het Rijk, de provincies en 

de gemeenten op 23 juni een slag slaan. Natuurlijk 

noem ik Hart van de Heuvelrug. Voor de Hemel-

vaartvakantie was ik bij een congres over de nota 

Ruimte, georganiseerd door IPO, VNG en het Nirov 

(Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening 

en Volkshuisvesting). Daar zat de fine fleur van de 

Ruimtelijke Ordening in Nederland. Mevrouw Bak-

ker, directeur-generaal Ruimtelijke Ordening, heeft 

daar Utrecht als voorbeeld genomen voor de manier 

waarop je met ruimte moet omgaan en zij heeft 

daarbij het Hart van de Heuvelrug nadrukkelijk als 

voorbeeld gekozen. Daarna is het in afzonderlijke 

workshops nog aan de orde geweest. In die zin zitten 

wij wat Utrecht betreft bij velen ‘tussen de oren’. Er 

is echter nog een weg te gaan en ook de Staten zul-

len hun eigen traject in de vorm van een lobby bij 

de Tweede Kamer en dergelijke benutten.

Over de prestatiemeting van het coalitieakkoord is 

opgemerkt dat iets dergelijks al gebeurt. De vraag 

werd gesteld of dit niet tot de reguliere taken hoort. 

Inderdaad, de normale beleidsmonitoring, zoals wij 

hebben afgesproken, wordt gewoon doorgezet. Het is 

echter vooral een interne kwestie. Eerder heb ik met 

de Staten al gesproken over de prestatiemeting van 

het college naar de externe partners toe. Wij kunnen 

zelf wel vinden dat wij heel belangwekkend werk 

hebben gedaan, maar vinden onze externe partners 

dat ook? Het is de bedoeling dat op een tamelijk 

reguliere en grondige manier te meten en daarover 

aan de Staten te rapporteren. De externe partijen 

met wie wij dit hebben besproken – het Utrechts 

Landschap, de Universiteit van Utrecht, enzovoort 

– zijn eveneens enthousiast over deze wijze van het 

zich toch enigszins kwetsbaar opstellen van het pro-

vinciaal bestuur. 

De WGR-plus. Er is gesproken over een voorjaarsof-

fensief naar Den Haag. ‘Haagse alarm’, zou je kun-

nen zeggen. Er is gesuggereerd dat de brief die wij 

hebben geschreven aan het IPO om daarmee onze 

inbreng te markeren voor de discussie op 4 juni, 

onvoldoende sterk zou zijn. Ik ben het daarmee 

niet eens. Dan kijk ik even terug naar de motie die 

wij hebben aanvaard en in welke geest wij dan ook 

voortdurend hebben gehandeld. De heer Levering 

zei al dat de Staten uitstekend op de hoogte zijn ge-

houden van de vorderingen en hebben er elke keer 

in de commissie over kunnen spreken.
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Het gaat uiteindelijk om de vraag of wij als provin-

cie onze kaderstellende rol vooraf en onze toetsende 

rol achteraf goed uitoefenen. In het tweede spoor, 

zoals dat ook in de motie wordt genoemd, moet 

gezorgd worden dat er een werkbare relatie ontstaat 

met het WGR-gebied. Beide sporen zijn in de motie 

aan de orde geweest en beide sporen worden dan 

ook uitgewerkt. 

De brief die wij hebben geschreven – daarin worden 

de amendementen A en B genoemd, zoals de Sta-

ten weten – wordt inmiddels onderschreven door 

de provincies Overijssel en Gelderland. De inzet is 

om ook de provincie Brabant nog aan onze zijde te 

krijgen. Dat betekent dat wij stevig zullen inzetten 

in deze vergadering van het IPO, om vervolgens bij 

de Tweede Kamer op de beide amendementen in te 

zetten. 

De kern van de beide amendementen maakt duide-

lijk dat een regionale structuurvisie en een Planwet 

verkeer en vervoer waar het in dit geval om gaat, in 

elk geval de goedkeuring vereisen van Gedeputeerde 

Staten. Gedeputeerde Staten toetsen deze plannen 

aan hun eigen opvattingen en hun eigen regionale 

structuurvisie. Dat betekent dus dat de kaderstelling 

vooraf helder is, evenals de toetsing achteraf. In die 

zin moet men de beide amendementen lezen.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

denk dat hier enige duidelijkheid noodzakelijk is. De 

gedeputeerde zegt dat zo’n regionale structuurvisie 

en zo’n regionaal verkeers- en vervoersplan door 

Gedeputeerde Staten wordt getoetst aan hun eigen 

criteria. Dat staat echter niet in het amendement. 

Daarin staat dat Gedeputeerde Staten kijken of het 

voldoet aan bovenregionale samenhang. Dat is iets 

anders. Indien daarover een meningsverschil ont-

staat, kan het BRU in de toekomst naar de Raad van 

State gaan. Dezelfde formulering wordt gebruikt in 

amendement B. Als het gaat over amendement C 

spreken Gedeputeerde Staten zelfs over het in acht 

nemen van onderdelen. Dat zijn dus redelijk be-

perkte omschrijvingen. Het aspect “bovenregionaal” 

voert in het amendement de boventoon en daarmee 

verzwakt de positie van de provincie ten principale. 

Nu bekijken wij namelijk inderdaad, zoals de gede-

puteerde het mondeling verwoord, of een regionale 

structuurvisie past binnen het grote geheel van een 

streekplan. Dat is echter hier in veel mindere mate 

aan de orde. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Men moet de zin verder lezen: “ … vol-

doet aan de eisen van bovenregionale samenhang, 

zoals die zijn vastgelegd in de provinciale structuur-

visie c.q. het streekplan”. Dat staat er. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan zijn wij echter bezig met tekstexegese. De es-

sentie van de hele WGR-plus-discussie is het begrip 

“bovenregionaal”.

De VOORZITTER: Tekstexegese ontstaat pas als de 

zin wordt afgemaakt. De gedeputeerde zegt namelijk 

dat u eerst de zin moet afmaken. 

De heer BIJKERK(GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

was al bij de punt achter die aangekomen. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er wordt hier oneigenlijk een punt gezet 

bij de intentie van dit amendement. Het gaat erom 

dat er getoetst wordt aan de belangen, zoals die door 

de provincie in het streekplan c.q. de structuurvisie 

zijn neergelegd. Daar gaat het om en dat betekent 

dat je daarmee de planhiërarchie heel duidelijk heb 

aangegeven. Daar is het ook altijd om te doen ge-

weest. Dat hebben wij met elkaar ook vastgesteld. Ik 

weet ook dat herstel van die planhiërarchie zoals het 

in deze amendementen wordt verwoord, een belang-

rijk item is voor Tweede-Kamerleden. Met andere 

woorden: zij hebben gezegd op dit punt gevoelig 

te zijn voor het indienen van een amendement. In 

die zin zijn zij dan ook goed bediend. Het begrip 

“bovenregionale samenhang” is daarom zo gefor-

muleerd, dat juist voorkomen moet worden dat wij 

voor elk wissewasje – de bewijslast ligt dus bij het 

kaderwetgebied – bij de minister aankloppen en zeg-

gen dat wij er niet uitkomen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Misschien mag ik ook een verhelderende vraag stel-

len. Geldt het streekplan bijvoorbeeld, straks in die 

nieuwe situatie, voor de hele provincie inclusief het 

WGR-plus-gebied? En stellen wij dat als Staten vast, 

of niet?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is heel duidelijk dat het streekplan 

voor de hele provincie, voor het hele provinciale 

grondgebied, wordt vastgesteld. Zoals in het amen-

dement nog een keer wordt voorgesteld, is dat ver-

ankerd.
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De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Mag ik het zo stellen, dat in feite de WGR behandeld 

wordt als een normale gemeente? Met ook planhië-

rarchie, ook een toetsing?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is juist, conform ons amendement. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Voor mij blijft het probleempunt het begrip “boven-

regionaal”. Dat heeft namelijk in deze hele discus-

sie bij provincies, gemeenten en de Tweede Kamer 

een bijzondere lading gekregen. Het is mijn taxatie 

dat, gelezen door de ‘BRU-ogen’, men daar een heel 

beperkte provinciale rol in ziet. Gelezen door de 

‘provincie-ogen’ echter, zien wij dat inderdaad als 

een herstel van de planhiërarchie. Dat leidt dus tot 

een bijna eeuwigdurende strijd, die regelmatig bij de 

Raad van State zal moeten worden uitgevochten.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De zaak zit echter onduidelijk in de wet 

en dat is de reden waarom wij proberen het amen-

dement zo scherp mogelijk neer te zetten. Dat is 

ook de reden waarom het wordt ondersteund door 

de andere provincie. Utrecht loopt hierin behoorlijk 

voorop. Ik kan wel zeggen dat het lastig is om alle 

provincies op die lijn te zetten. Op het moment dat 

wij namelijk ook die constitutionele discussie nog 

eens goed naar voren brengen, verliezen wij alle 

provincies en daarmee de kracht van ons amende-

ment. Ik ben het ermee eens, dat het allemaal nog 

wat scherper had gekund in het voorstadium. Wij 

zijn echter nu met een compromis van 10 december 

aan het werk, om de zaak zodanig om te buigen dat 

er voor de provincie een werkbare situatie ontstaat 

en wij niet elke keer moeten aantonen of er sprake 

is van bovenregionaal belang, maar dat de bewijslast 

– dat kan men lezen in het amendement – bij het 

WGR-plus-gebied zit. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

denk dat de gedeputeerde hiermee de kern raakt. 

Wij zijn bezig met het herstellen van iets wat wij te 

veel hebben weggegeven en het alsnog creëren van 

een werkbare situatie. Dat is echter niet de optimale 

situatie. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat ben ik met de heer Bijkerk eens, 

maar daarvoor hebben wij vastgesteld, ook middels 

die motie, dat binnen het gegeven dat nu op tafel 

ligt, dit het maximale is wat wij hebben kunnen 

doen. Onze inzet zal zijn, al lobbyend rechtstreeks 

bij de Tweede Kamer, maar ook via de IPO-lijn, zo 

helder mogelijk in te zetten. Nogmaals, ik zal de 

Staten op de hoogte houden van de voortgang en de 

discussie. 

Dan ga ik over naar het landelijk gebied. Ik ben blij 

dat de fractie van het CDA het ILG heeft genoemd 

als deel van de “Agenda Vitaal Platteland”, die weer 

onderdeel is van de nota Ruimte. Er is de laatste tijd 

heel veel gesproken over de nota Ruimte en het lijkt 

alsof de “Agenda Vitaal Platteland”, die daarvan een 

nadrukkelijk onderdeel is, er eigenlijk niet zo veel 

toe doet. Toch levert nu juist die Agenda, samen met 

het ILG, ons als provincies het ultieme instrumen-

tarium om met name voor het landelijk gebied de 

doelstellingen te realiseren. De rijksoverheid heeft 

gezegd zich te willen terugtrekken op een aantal 

hoofddoelstellingen en straks gaan wij met datzelfde 

Rijk prestatiecontracten sluiten en vertalen wij die 

hoofddoelstellingen in provinciaal beleidskader. Als 

er nu ergens een gebied is waar de provincie zo met-

een iets over te vertellen heeft, dan is het daarover. 

Het veenweidegebied. Er moeten robuuste keuzes 

gemaakt worden, die voor de lange termijn een 

duurzame oplossing bieden voor het probleem. Wij 

hebben dat met elkaar in de commissie meerdere 

malen uitgewisseld. Wij zijn het daarmee eens. Dat 

kan alleen als je een iets andere wijze van besluitvor-

ming toepast. Dat betekent dat de directe, verant-

woordelijke besluitvormers – in dezen de provincies 

– meer het voortouw moeten nemen om dat te 

organiseren. Dat is ook gebeurd. Zonder daarmee 

de maatschappelijke organisaties of andere bestu-

ren opzij te zetten, hebben wij als provincies – in 

het kader van de drie provincies: Noord-Holland, 

Zuid-Holland en Utrecht – gemeend nu zelf strak-

ker de regie te moeten oppakken. Dat heeft er in elk 

geval toe geleid, dat wij naast de bestaande evaluatie 

van het plan van aanpak De Venen, tegelijkertijd de 

nieuwe opgave voor die lange termijn in beeld heb-

ben gebracht, met name op het punt van water en 

landbouw, want daar gebeuren de meeste dingen op 

korte termijn. Het is dan ook de bedoeling in dat 

dossier inderdaad knopen door te hakken. Daartoe 

zal op 23 juni een bestuurlijke conferentie worden 
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gehouden – ik zeg het met name op deze manier –, 

waarin het Rijk met zijn aanbod komt, de provincies 

hun aanbod presenteren en waarin ook de gemeen-

ten duidelijk maken wat hun verantwoordelijkheid 

zal zijn in dit dossier en in de waterschappen. Dat 

betekent dat wij 23 juni vrij concrete afspraken zul-

len maken over het te vervolgen traject. Dat betekent 

ook dat duidelijk zal worden op welke gebieden wij 

zullen moeten gaan investeren, maar het Rijk inves-

teert samen met ons. 

Ik hoop in elk geval voor de begrotingsbehandeling 

het inzicht al te kunnen geven, dat ervoor nodig 

is om inderdaad tot die duurzame oplossing van 

het landelijk gebied in de richting van De Venen 

te komen. Wat dat betreft zijn wij met de recon-

structie natuurlijk al wat verder. Het plan ligt op 

dit moment ter inzage en de eerste publieksavond 

is geweest. Er waren ruim 250 belanghebbenden. 

En op het eind van een zeer lange en warme avond, 

waarop belanghebbenden protest zouden kunnen 

aantekenen tegen dit plan, waren er drie vingers die 

omhoog gingen. Dat was in elk geval moedgevend. 

Er moet nog een aantal zaken worden opgelost. De 

discussie in de commissie – zeg ik tegen de heer Van 

Leeuwen – zal uiteraard gebeuren nadat de inspraak 

is geweest. Dan zal ook duidelijk worden waarom 

Gedeputeerde Staten in afwijking van het voorstel 

van de commissie niet zozeer inhoudelijk maar wel 

formeel hebben afgeweken van hun voorstel om een 

aantal gebieden van de EHS niet op te nemen. Tege-

lijkertijd zullen in het landbouwontwikkelingsgebied 

twee verbindingszones als verwevingsgebied worden 

gekenmerkt, maar niet met een status zoals de Re-

constructiecommissie die voorstelt, namelijk zonder 

restricties. Wij vinden ook, lopende de discussie over 

de Wet Ammoniak Veehouderij, die op dit moment 

in de Kamer echt gaat plaatsvinden, dat wij daarvan 

eerst de resultaten moeten afwachten. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voor-

zitter! Er is natuurlijk in de Reconstructiecommissie 

een breed draagvlak ontstaan voor een aantal rich-

tingen dat gevoelig ligt. Als je nu de Reconstructie-

commissie een opdracht hebt gegeven en die com-

missie heeft een status gekregen in het kader van de 

Reconstructiewet, wat is dan het belang van de pro-

vincie, door vervolgens door dat draagvlak heen te 

fietsen met een oplossing die niet gedragen wordt? 

In feite wordt in het gebied op dat punt onrust ver-

oorzaakt, waarbij je juist een zorgvuldig proces had 

voorbereid en tot overeenstemming was gekomen 

in de Reconstructiecommissie op die twee door mij 

genoemde voorbeelden. Dat zijn voorbeelden die 

niet zomaar terzijde liggen, maar die echt essentieel 

zijn. Ik had ook verwacht dat de gedeputeerde in de 

commissie gemeld zou hebben of dat een afwijking 

zou zijn van datgene wat de Reconstructiecommissie 

heeft voorgesteld.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het college van Gedeputeerde Staten 

heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien 

van datgene wat een adviescommissie het college 

voorstelt. Wij hebben aangetoond in materiële zin, 

dus inhoudelijk, met betrekking tot de EHS, dat die 

onderdelen niet afwijken van het advies van de com-

missie. Wij vinden het echter nog veel te vroeg delen 

uit de EHS te halen als niet duidelijk is dat zij een 

planologisch regime krijgen. Op het moment dat dit 

wel zo is – als de zuurkaart aangeeft dat er sprake is 

van planologische schaduwwerking –, dan hebben 

wij in hetzelfde plan duidelijk gemaakt dat wij dan 

die elementen uit de EHS zullen halen. De Staten 

hebben dat kunnen lezen in het plan. In materiële 

zin is er dus helemaal geen sprake van een veran-

dering van datgene wat de commissie heeft voorge-

steld, maar wij vinden het nog te vroeg dat op deze 

manier zichtbaar te maken. 

Ten aanzien van een apart regime voor een verwe-

vingsgebied in een landbouwontwikkelingsgebied 

vinden wij dat wij naast de drie categorieën zones 

die wij hebben, niet nog eens een extra zone moeten 

gaan introduceren voor dit gebied. 

Nogmaals: het is straks aan deze commissie om de 

inspraakreacties te wegen, daarover een discussie te 

voeren en het college te adviseren.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voor-

zitter! Dat gaat toch wat verder dan hier gemeld 

wordt. In de commissie komt de gedeputeerde 

hierop echter terug, dus dan zal het waarschijnlijk 

een vervolg krijgen.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is aandacht gevraagd voor de kwaliteit 

van de natuur in Utrecht. Op zijn pelgrimstocht 

door Utrecht is de heer Bijkerk een en ander tegen-

gekomen wat hij niet had verwacht. Theoretisch 

gezien moeten hier de meest kostbare natuurdoelty-

pen zichtbaar zijn. In het algemeen is er met name 
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ten aanzien van natuur en landschap een handha-

vingsprobleem. Wij hebben niet voor niets twee 

extra veldwachters aangesteld om handhavend op 

te treden. Helaas zullen zij door de bezuinigingen 

weer moeten verdwijnen na de gestelde datum. Wij 

doen ons uiterste best dat te voorkomen, maar de 

Staten zullen daarover nog worden geïnformeerd. 

Het is echter wel een van de punten. De toestand 

van de Utrechtse natuur wordt elk jaar beschreven 

en aan de Staten gerapporteerd. Nu is dat nog steeds 

een papieren werkelijkheid, die echter wel gestoeld 

is op onderzoek. Wij hebben een aantal ecologen en 

onderzoekers hier in huis, die de toestand van de 

natuur monitoren en ook zij stuiten, ook wel eens 

bij toeval, op een verloren caravan of een roestig 

achtergelaten blik. In grote lijnen kan ik echter zeg-

gen dat de kwaliteit die wordt voorgesteld in de 

natuurdoeltypen en die wij ook moeten handhaven 

volgens de rijksdoelstellingen, is gegarandeerd. Dat 

het altijd beter kan in deze dichtbevolkte provincie, 

ben ik met de heer Bijkerk eens. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

hoop natuurlijk ook dat de veldwachters behouden 

blijven. Ik heb echter twee dingen gezegd. In alge-

mene zin heb iets gezegd over mijn wandeling van 

Woudenberg naar de Piramide. Ik heb ook een aan-

tal voorbeelden gegeven van bestuurlijke compro-

missen, waarbij natuurontwikkeling de tegenpres-

tatie was voor het mogen bouwen, voor het mogen 

uitbreiden, et cetera. In Renswoude bijvoorbeeld 

is een natuurontwikkelingsstrookje gerealiseerd, 

waar je letterlijk overheen kunt springen. Herkent 

de gedeputeerde dat beeld ook, dat eerst iets wordt 

toegezegd, maar dat er vervolgens weinig van te-

rechtkomt?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dit tweede punt betreft het compensatie-

principe. De voorbeelden die de heer Bijkerk noemt, 

zijn mij niet bekend. Verder vind ik, als afspraken 

voor compensatie niet worden nagekomen, dat wij 

erop moeten toezien dat het wel gebeurt. Ik vind het 

in die zin dan ook ernstig, als er sprake is van com-

pensaties voor het gebouwde rood, dat men erover 

heen kan springen. En gezien de leeftijd van de heer 

Bijkerk …. (hilariteit). Dan moet het wel een heel 

smal stukje zijn. Ik zeg de heer Bijkerk echter toe 

dat ik naar de voorbeelden die hij heeft genoemd zal 

kijken en dat ik daarop actie zal ondernemen. Zoals 

hij onderzoek doet naar andere voorbeelden, is dit 

voor mij een reden alert te zijn, om te kijken waar 

dit elders misschien ook gebeurt. Ook ik vind dit 

vervelend. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Begrijp ik het goed, dat de heer Bijkerk en de gede-

puteerde samen gaan wandelen?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij kunnen kijken wie het verst kan 

springen. 

Het college heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, 

maar het is uitermate nuttig van elkaars informatie 

gebruik te maken. Zo zijn wij met elkaar ook ver-

antwoordelijkheid voor de natuur. 

De Bijdrageregeling “Kleine landschapselementen”. 

Eerlijk gezegd kan ik in mijn begroting voor natuur 

en landschap op dit moment geen ruimte vinden. Ik 

onderschrijf het belangrijke werk van landschaps-

beheer Utrecht, zo dichtbij de particulieren, en dat 

heel veel bereikt. Dit onderdeel is ook heel aanspre-

kend en belangrijk. Bekend is dat een deel van de 

provinciale subsidie niet meer nodig is, omdat het 

Rijk het overneemt in het kader van Programma 

Beheer. Ik kan op dit moment geen � 50.000 uit de 

hoed toveren om dit jaarlijks te financieren.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! De 

tranen springen mij in de ogen. Wij praten over een 

begroting van enkele honderden miljoenen. Ik kan 

mij voorstellen dat de gedeputeerde toezegt dat hij 

binnen het geheel van die begroting en in het over-

leg met zijn collega-gedeputeerden, kijkt of hij dit 

probleem kan oplossen. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Goed. Ik vind het een beetje flauw de 

heer Bijkerk in eerste instantie met dat antwoord 

weg te sturen. De opgestelde begroting is niet zo-

maar iets waarbinnen wij een aantal stelposten heb-

ben opgenomen voor een aantal zaken. Nee, die is 

behoorlijk gelabeld. Dat weet ook de heer Bijkerk. Ik 

ben best bereid, in de richting gaande van die begro-

ting, die ruimte te vinden. 

Ik meen dat ik iets hoor over een motie. Ik zeg ech-

ter toe dat ik het maximale zal doen, maar ik ben 

bang dat het weinig resultaat heeft, hoezeer ik het 

belang ook onderschrijf.
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Over “Agenda 2010”, zo heb ik geconstateerd, zullen 

wij in de commissie nog een inspirerende discus-

sie houden. Ik ben in elk geval blij dat ik in staat 

ben geweest de Staten de cijfers te leveren, op grond 

waarvan de Staten zowel een inhoudelijke als een 

financiële afweging kunnen maken. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Een tweetal fracties heeft voor mij 

één punt aangekaart. Dat betreft duurzame energie, 

meer specifiek de windmolens. Ik kreeg de indruk 

dat er een bepaald groot enthousiasme bestaat. Ik 

wil graag uiteenzetten hoe het proces op dit mo-

ment ervoor staat en hoe het verder zal verlopen. 

Bekend is dat in de vorige periode de Staten hebben 

ingestemd met de ondertekening van een akkoord 

tussen het IPO, het Rijk en de VNG. Daarin staat 

vermeld, mijnheer Van Leeuwen, dat er landelijk 

1500 Megawatt moet worden weggezet. Utrecht is 

aan de lat voor 50 Megawatt en in het streekplan 

heeft het college opgenomen dat die 50 Megawatt 

het maximum is dat wij willen wegzetten. Dat is 

overeenkomstig het akkoord dat wij met het Rijk 

hebben gesloten. 

In het bijzonder is gevraagd of lokale dan wel regi-

onale initiatieven worden meegenomen. Ja, die wor-

den meegewogen. Op dit moment is er één daarvan 

al dermate ver in het proces, dat wellicht deze zomer 

in een gemeente waar dit initiatief geboren is, een 

aantal molens kan worden geplaatst. Dat is toch een 

behoorlijke ontwikkeling. 

Er wordt een aantal locaties genoemd, dat in de 

beleving van de SGP niet zou moeten doorgaan. 

Het is echter aan de Staten bij de behandeling van 

het streekplan in november/december daarover een 

oordeel te geven.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Allereerst de kleine kernen: een onderwerp 

dat iedereen na aan het hart ligt. De fracties van het 

CDA en de SGP hebben daarover enige opmerkin-

gen gemaakt. Wij hebben een conferentie gehad aan 

de hand van een notitie die was opgesteld met input 

vanuit de diverse fracties. Tijdens die conferentie 

hebben wij met elkaar afgekaart dat die notitie op 

onderdelen nog wat zou worden bijgepunt aan de 

hand van de conclusies die daar getrokken werden. 

Afgesproken werd dat wij met name zullen kijken 

naar wat de inbreng van de bewoners van de kleine 

kernen zelf is en dat wij te rade zouden moeten 

gaan bij buurtcomités of bewoners die zich daar 

hebben georganiseerd in allerlei verbanden. Ik denk 

dat dit een heel goede zaak is. Ik heb toegezegd dat 

te gaan doen. 

De door de fractie van de SGP aan ons uitgereikte 

nota zullen wij betrekken bij het vervolgtraject. Ik 

denk dat het heel goed is als een Statenfractie zoveel 

energie steekt in een bepaald onderwerp. Dat geeft 

tevens kleur aan dat onderwerp en het onderstreept 

nog eens het belang dat eraan gehecht wordt. 

Wij komen daarin dus tot een vervolg, zoals met de 

Staten is afgesproken.

Dan het onderwerp zorg. Samen met het vorige 

onderwerp in mijn portefeuille kan ik zeggen dat ik 

een gelukkig mens ben. De Staten vinden heel breed 

zorg zeer belangrijk en wensen dat dit onderwerp 

expliciet op de agenda komt, ook als het gaat om het 

Stimuleringsfonds. Mijn collega heeft al toegezegd 

dat dit zal gebeuren. 

Er is natuurlijk heel veel aan de hand in ‘zorgland’. 

De heer Bijkerk heeft met name de Wet op de maat-

schappelijke ontwikkeling genoemd – de benaming 

van deze wet verandert nogal eens – die er aan zit te 

komen. Althans, deze wet is aangekondigd. Dit komt 

vanwege het feit dat de AWBZ niet handhaafbaar is 

naar de toekomst toe. Daarover zijn wij het allemaal 

eens, want als je bedenkt dat het straks zo zal zijn 

dat vier werkenden zes vragenden zullen moeten 

onderhouden, dan weten wij dat én het aantal wer-

kenden groter moet worden én dat de vraag be-

perkter moet worden om diezelfde vraag te kunnen 

blijven honoreren. De Wet op de maatschappelijke 

ondersteuning is aangekondigd en als die er komt 

op termijn, dan is dat een goede zaak. Ook de VNG 

deelt die mening, alleen de financiering ervan en 

de manier waarop de gemeenten redden wat er bij 

hen neergelegd wordt, is een punt van zorg en die 

zorg deel ik. Stelselmatig loopt ik de gemeenten af 

om gesprekken te voeren met mijn collega’s, de wet-

houders die hetzelfde onderwerp in hun portefeuille 

hebben. In die gesprekken is ook dit een onderwerp 

van gesprek en gesproken wordt over de manier 

waarop zij denken dit te kunnen redden. Het is heel 

wat, wat er bij de gemeenten neergelegd wordt. Wij 

hebben een bijeenkomst voor zorgaanbieders geor-

ganiseerd, onder andere op 23 juni. Er gebeurt dus 

al heel veel. Ik ben gevraagd tijdens die bijeenkomst 

een visie neer te leggen, over de wijze waarop de 

provincie kijkt naar de problematiek die wat dat 

betreft op onze afkomt. 
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In het kader van “Wel Thuis!” hebben wij een mo-

gelijkheid gecreëerd – één daarvan is al gerealiseerd 

– om met betrekking tot welzijn een tweetal pilots 

uit te voeren. Als je namelijk welzijn niet goed regelt, 

wordt wonen een zorg. Als wij daarbij bedenken dat 

“Wel Thuis!” heel specifiek is opgezet om te zorgen 

dat straks de vergrijzing en de extra muralisering 

het hoofd geboden kan worden, dan is het heel goed 

aan dit soort elementen een groot belang te hechten. 

Ook gebruik ik natuurlijk mijn contacten die ik in 

de Tweede Kamer en in het kabinet heb, om te laten 

horen wat de zorgen zijn met betrekking tot de wet 

die eraan zit te komen.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben blij met de woorden van de gedeputeerde 

over de zorg die zij heeft. Zij onderschrijft dan ook 

de reactie van het VNG in die zin. Zij spreekt hier-

over inmiddels met diverse instanties en gemeente-

besturen. Onze vraag is simpel: is zij in staat met de 

reacties, de stand van zaken en het oordeel dat er op 

dat moment gegeven kan worden, in september naar 

de commissie toe te komen?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kan in elk geval op dat moment de 

stand van zaken meedelen. Dat neemt niet weg, dat 

wij aan alle kanten moeten blijven proberen om in 

zaken die ons niet bevallen met deze wet die er aan 

zit te komen, wat bijsturing aan te geven. Ook de 

Staten kunnen dat natuurlijk in hun eigen gremia en 

kanalen doen.

Er is een aantal projecten genoemd, dat de Staten 

hetzij in het Stimuleringsfonds hetzij aan “Wel 

Thuis!” gekoppeld zou willen hebben. Mijn col-

lega Van Bergen heeft daarover al gezegd dat wij 

dat meenemen en het zullen bekijken naar de be-

grotingsbehandeling toe. Mocht het zo zijn dat de 

Staten zeggen daar op voorhand zelf sturing in te 

willen geven, dan zullen zij dat middels een motie of 

iets dergelijks moeten regelen.

De fractie van de ChristenUnie sprak over het cli-

entenvolgsysteem. De vorige vergadering is daarover 

gediscussieerd en ook toen heeft de fractie van de 

ChristenUnie gezegd dat een belangrijk onderwerp 

te vinden. Ik heb toen gezegd dat ik die mening 

deelde, maar dat het een onderwerp is dat niet al-

leen door de provincie Utrecht getrokken kan wor-

den en dat ik daar in IPO-verband een lans voor 

zou breken. Die toezegging heb ik gedaan en die 

doe ik gestand. Het lijkt mij nu niet het moment al 

op voorhand te zeggen dat daarvoor vanuit de pro-

vincie Utrecht gelden beschikbaar zouden moeten 

komen. Wat wij zouden moeten doen, is met elkaar 

een systeem opzetten, omdat het veel te ingewikkeld 

en veel te kostbaar is om dat in je eentje te doen. 

Dan zou je voor iedereen het wiel uitvinden, ter-

wijl het een probleem is dat iedereen ter harte zou 

moeten gaan, en volgens mij doet het dat ook. In 

gemeenschappelijkheid wil ik wel proberen hieraan 

te trekken en daaraan een stukje initiëring te geven 

in IPO-verband, maar het lijkt mij niet goed dat op 

voorhand eruit te halen.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik zal ingaan op een aantal aspecten dat door de 

Staten is genoemd. Mevrouw Raven heeft gevraagd 

wanneer het actieplan Arbeidsmarkt ongeveer ter 

beschikking zou kunnen zijn. Wij zijn bezig met 

een interne afronding daarvan. Dus ik ga ervan uit, 

als het college daarmee akkoord gaat, dat het na de 

zomer aan de Staten kan worden gepresenteerd.

Mevrouw Raven, mevrouw Van Keulen en ook 

mevrouw Jonkers spraken over de innovatie, het 

Science Park; het hele complex van onderwerpen. 

Wij waren van plan in de eerstvolgende commis-

sievergadering met een stand van zaken rondom 

dat onderwerp te komen. Wij hebben, zoals bekend, 

het initiatief genomen binnen deze provincie om 

te komen tot een ontwikkelingsmaatschappij, een 

soort kennismaatschappelijke ontwikkeling, waarin 

het bedrijfsleven via de Kamer van Koophandel op 

ons verzoek het hart van het initiatief is geworden. 

Er is een taskforce Innovatie ingesteld, waarvan ik 

overigens lid ben, en die probeert voor de zomer 

te komen met een kant en klaar voorstel voor de 

instelling van een dergelijk orgaan. Misschien is het 

woord “orgaan” in dezen te structureel gezegd, maar 

in elk geval gaat het om het op gang brengen van 

die ontwikkeling per 1 januari 2005. Die hele stand 

van zaken zal aan de Staten worden gepresenteerd in 

de eerstvolgende commissie, niet in de vorm van een 

voorstel, maar in de vorm van een ‘hoe-staat-het-er-

nu-mee’. 

Dat er uiteindelijk middelen voor nodig zijn, is de 

reden dat wij het hebben opgenomen als voorstel 

voor het Stimuleringsfonds. De bedragen worden 

nog nader verdeeld, zo is bekend. Overigens, het 
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aantal onderwerpen waaraan geld zal moeten wor-

den besteed, komt aardig overeen met datgene wat 

mevrouw Van Keulen heeft gezegd. Een kennistrans-

ferium, een risicofonds en acquisitie en marketing 

zijn uiteraard onderdelen die daarbij besproken 

zullen worden. De ratio voor dit alles is vanzelfspre-

kend de teruglopende economie in deze regio, die 

inderdaad een structureel karakter lijkt te hebben. Je 

ziet namelijk voor het eerst – lange tijd is dat anders 

geweest – dat de prestaties hier minder zijn dan 

landelijk. Normaal was het zo, als het in Nederland 

slecht ging, dat het in het Utrechtse wat minder 

slecht ging. Je ziet dat dit nu is omgekeerd, dus er is 

alle reden dit soort initiatieven op gang te krijgen en 

op gang te helpen, inclusief de arbeidsmarktmaat-

regelen, zoals mevrouw Raven heeft gezegd. Echter, 

ook andere initiatieven, want ook is genoemd de 

breedbandontwikkeling. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Kan de gedeputeerde nog even wat meer uitleggen 

over die ‘thermometer’ in de economie. Slecht en 

slechter: hoe slecht gaat het nu in Utrecht?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Om te voorkomen dat wij in de semantiek ge-

raken, zeg ik dat wij nog steeds een goede economie 

hebben in Utrecht. Kijken wij echter naar de spiraal 

die bezig is in het Utrechtse, dan zien wij dat met 

name in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven de 

laatste jaren de werkgelegenheid fors achteruit is 

gegaan. Dat is de zakelijke dienstverlening. Op een 

aantal andere plaatsen is die vooruit gegaan, maar 

per saldo is die negatief en per saldo scoort die dus 

slechter als je kijkt naar de werkgelegenheid in Ne-

derland als geheel wat betreft de afname. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

En dat heeft te maken met de specifieke balans die 

wij hier in onze provincie hebben?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dat is voor een groot gedeelte een gevolg daar-

van. Inderdaad. 

De breedbandontwikkeling. Mevrouw Raven heeft 

gezegd dat daar wat meer visieontwikkeling op zou 

kunnen plaatsvinden. Daarmee zijn wij inderdaad 

bezig momenteel. Zij heeft gelijk dat dit met name 

zou moeten zijn op het gebied van de vraagbunde-

ling. Je moet niet zelf breedband gaan aanleggen, 

infrastructurele investeringen, maar je moet de vra-

gen bij elkaar brengen, zodat een investering renda-

bel wordt. Met dit punt zijn wij bezig, overigens ook 

in P-4-verband.

Dan heb ik goed geluisterd naar de suggestie om-

trent de ruilverkavelingsmethode bij bedrijventerrei-

nen. Ik had die suggestie nog niet eerder gehoord. Ik 

verzoek u ons even de gelegenheid te geven te kijken 

wat daarvan het effect kan zijn bij onze inspannin-

gen op dat gebied. 

Rest mij de opmerking van de heer Swane over 

Randstadspoor. Wij zijn in de eindspurt van de 

onderhandelingen met het Rijk over Randstadspoor. 

Daarover ben ik niet pessimistisch, gedeeltelijk om-

dat ik een optimist van nature ben, maar ik ben dat 

uiteraard ook, gevoed door datgene wat er momen-

teel gebeurt. Ik heb echter ook geleerd bij dit dossier, 

dat als je met het Rijk onderhandelt je nooit “Hei” 

moet roepen voordat je over de brug bent. Weet dus 

dat wij bezig zijn in die eindspurt voorzover ik het 

op dit moment kan overzien binnen de financiële 

kaders. Is het anders, dan kom wij vanzelfsprekend 

bij de Staten terug. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dank de gedeputeerde voor zijn betoog over het 

Randstadspoor. Dat was het voorbeeld voor de 

vraag. De vraag luidde: zou mobiliteit niet onder 

economie in de criteria moeten?

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dat had ik uiteraard zeer goed begrepen, maar 

het antwoord is gegeven door de heer Van Bergen. 

Hij heeft namelijk alle suggesties op het gebied van 

het Stimuleringsfonds bij elkaar genomen en heeft 

gezegd dat het college daarover met een voorstel 

komt. Ik ging ervan uit dat ik daarop niet meer 

apart zou hoeven te reageren.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Allereerst een enkel woord over Kwatta, waar-

voor van een aantal kanten in de Staten aandacht 

is gevraagd. Er is waardering uitgesproken voor de 

wijze waarop het ambtelijk apparaat Kwatta-1 snel 

heeft aangepakt. Die dank is volledig terecht en op 

zijn plaats. Dat geldt overigens ook voor de aanpak 

van Kwatta-2. Ook daar is het nodige op tafel ge-
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legd, om met de commissie te komen tot een echte 

takendiscussie. Mevrouw Raven van de fractie van 

het CDA zei dat wij moeten kijken welke taken wij 

naast de wettelijke taken willen, moeten en blijven 

aanpakken. Die woorden zijn volstrekt terecht. Wij 

zullen met elkaar een takendiscussie moeten voeren, 

zeker met het oog op de discussie rondom de andere 

overheid, over welke taken wij belangrijk vinden 

om uit te voeren. Bovendien moeten wij daarbij de 

vraag stellen op welke wijze deze taken uitgevoerd 

worden, want het laatste kleine beetje extra om een 

taak goed uit te voeren, kost ontzettend veel tijd en 

aandacht. Misschien moet ook eens naar dat soort 

zaken gekeken worden.

De heer Swane heeft gevraagd alert te zijn op de 

ICT-ontwikkelingen. Wij hebben een bedrag geno-

men, op grond van historische gegevens, dat jaar-

lijks, structureel nodig is om te investeren in ICT. 

Het is echter vanzelfsprekend, op het moment dat 

er sprake is van daadwerkelijke uitgaven, dat die 

uitgaven niet gedaan worden op alleen maar his-

torische gegevens. Nee, dan zullen wij ook moeten 

kijken naar de toekomstige behoefte en die hangt 

natuurlijk samen met de Kwatta-1- en de Kwatta-2-

organisatie. Wij mogen er althans van uitgaan, als er 

minder personeel is, dat de behoefte in aantallen in 

het kader van ICT ook wat minder zal zijn. 

De heer Levering pakte het stuk van de Kamer van 

Koophandel beet en merkte daarbij op dat wij im-

mers bezig zijn met een prachtig streekplan en dat 

wij niet zoveel te maken hebben met al die andere 

nota’s. Wij hebben namelijk een eigen agenda. Dat 

is niet helemaal juist. Wij kunnen natuurlijk niet, 

als wij roepen dat wij de provincie Utrecht bij Den 

Haag op de kaart willen zetten, vervolgens met onze 

rug naar Den Haag gaan staan. Wij zullen altijd 

rekening moeten houden met de zaken die zich in 

Den Haag afspelen. In de voorjaarsnota staat trou-

wens ook, dat ons beleid dient te passen binnen de 

kaders van het Rijk, zoals die momenteel worden 

neergelegd in onder andere de nota Ruimte. 

Dat houdt dus ook in, dat het goed is op enig mo-

ment hier een discussie te voeren over de vraag in 

hoeverre de nota Ruimte zich verhoudt met de dis-

cussies die wij de afgelopen twee, drie jaar hebben 

gevoerd in het kader van het streekplan. Wat betreft 

die discussie, waar ook de fractie van de SGP om 

heeft gevraagd, lijkt het mij heel verstandig in de 

commissie daaraan aandacht te besteden. Binnen het 

college zullen wij binnen enkele weken daarover al 

een eerste gedachtewisseling hebben.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is aardig dat wij daarover zullen spreken, want 

wat is er aan de hand? Als ik deze nota vergelijk met 

de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening in aanbouw 

destijds, is daarover een enorme discussie geweest. 

Die nota was te dirigistisch; te veel van bovenaf. Wat 

werd daarover gezegd en wat vind je daarvan in de 

nota Ruimte terug? Er wordt gezegd: dat moeten wij 

op het landelijk niveau helemaal niet regelen; dat 

kunnen die provincies en die gemeenten zelf op een 

uitstekende manier. 

Nu, wat ik hier alleen maar heb willen betogen is 

dat wij dat al doen. Dat deden wij al in het hele 

streekplanproces. Dus wat dat betreft voegt die nota 

Ruimte voor ons helemaal niets toe. Wij waren na-

melijk al op een heel enthousiaste manier een paar 

jaar lang bezig om de ruimtelijke ordening op dat 

vlak vorm te geven.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voor-

zitter! Dan wil ik de heer Levering graag vragen wat 

dan zijn zorg is ten aanzien van de spiegeling die de 

gedeputeerde wil maken met de nota Ruimte.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, kijk, de heer Bijkerk dacht dat ik zorgen had. 

De heer Bijkerk vond het wat overdreven dat ik zo 

enthousiast was. Hij vond het verdacht dat ik zo en-

thousiast was; hij vroeg zich af of ik mij geen zorgen 

maak als ik mij zo enthousiast toon.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voor-

zitter! Dat betekent dat de heer Levering meegaat in 

de notie van de nota Ruimte als het erom gaat dat 

op lokaal niveau de natuurlijke bevolkingsaanwas 

moet worden gefaciliteerd. Ik begrijp dat hij daarin 

meegaat.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb gezegd dat wij in onze streekplanvoorberei-

dingen al precies deden waar de nota Ruimte om 

vroeg. Dat betekent eigenlijk dat ik in deze Staten 

niet te horen kan krijgen dat er ineens, gegeven de 

nota Ruimte, zoveel veranderd is. Er is namelijk wat 

dat betreft, helemaal niets veranderd. 
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De heer BIJKERK(GL): Mijnheer de Voorzitter! Dat 

is precies de zorg van de heer Levering. Met een 

nieuwe VVD-gedeputeerde, weet je het maar nooit. 

Als die gedeputeerde gaat praten over de nota Ruim-

te en hij gaat de achterliggende filosofie van die nota 

Ruimte – die wijkt af van het beleid, zoals dat onder 

andere is neergelegd in het coalitieakkoord – ter 

discussie stellen, dan hebben wij een politiek pro-

bleem. Ik begrijp dus die bezorgdheid van de heer 

Levering wel.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat de een enthousiasme noemt, noemt de ander 

bezorgdheid. Het blijft mooi.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het doet mij goed, dat zij zo bezorgd om 

elkaar zijn.

Goed, wij zullen dus de discussie voeren over de 

implicaties van het een en ander. 

Het actualiseren van de bestemmingsplannen is 

een zaak waarbij de Staten al meerdere malen ge-

zegd hebben dat het goed is dat de gemeenten die 

bestemmingsplannen op tijd aanpakken. Dat doel 

blijft gelijk, maar de vraag is alleen hoe je nu bereikt 

dat gemeenten die bestemmingsplannen inderdaad 

snel gaan aanpakken. Doe je dat door middel van 

hetgeen in het voorstel van het college stond, of 

doe je dat op een andere manier? Het college is van 

mening dat een andere manier een betere is dan de 

manier waarop het oorspronkelijk in de voorstellen 

stond. Met andere woorden: stimuleer mensen, pro-

beer het voor elkaar te krijgen dat zij dat gaan doen. 

Wellicht moet je dan ook denken aan digitalisering, 

want er is sinds kort een stimuleringsmaatregel van 

het ministerie van VROM, die het mogelijk maakt 

die digitale uitwisseling te bevorderen. Wij gaan in 

elk geval op pad om te kijken hoe wij op een zo 

goed mogelijke manier en zo snel mogelijk alle be-

stemmingsplannen geactualiseerd door gemeenten 

op tafel kunnen krijgen. 

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

vraag die zowel door de VVD als door de PvdA is 

gesteld in de commissie, is of de gedeputeerde be-

reid is te kijken naar het Brabants model. Juist om-

dat zij hun bestemmingsplannen of de individuele 

bestemmingsplannen keurig op orde hebben, geeft 

de provincie die gemeenten, binnen grenzen, meer 

ruimte.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Zoals de heer Levering al heeft gezegd, was in 

het kader van het streekplan al behoorlijk wat naar 

gemeenten gekeken en werd er in wezen al gewerkt 

in de richting van die gemeenten. Naar mijn smaak 

moet het zo zijn, dat wij gemeenten serieus nemen. 

Dat is ook de gedachte die in de nota Ruimte zit. 

Dat betekent ook dat je gemeenten die laten zien 

dat zij hun zaken op orde hebben, zoveel mogelijk 

moet stimuleren om zelf hun zaken te doen. Daarin 

moeten wij zo min mogelijk controleren en zoveel 

mogelijk samenwerken met die gemeenten. Het gaat 

dus om stimuleren en de mensen wijzen op hun 

verantwoordelijkheden. Als zij zorgen dat zij de za-

ken goed aanpakken, zullen wij zorgen dat zij meer 

ruimte krijgen.

Een punt van zorg voor mij is de woningbouwpro-

ductie. Dat is een zorg van de gehele Staten. Als 

wij de woningbouwproductie willen opjagen, met 

name binnen het stedelijk gebied – de heer Swane 

heeft een en ander gezegd over de makkelijke weg 

om naar uitbreidingslocaties te gaan als het moei-

lijk is om het intern te doen – dan is het absoluut 

noodzakelijk dat wij met die gemeenten aan de 

slag gaan. Wij dienen aandacht te hebben voor de 

moeilijke groepen, zoals de starters, de ouderen en 

de mensen met een handicap. De realisatie is vaak 

heel lastig. Als gemeenten namelijk binnen hun 

grondgebied op vaak moeilijke locaties woningen, 

met name in de goedkopere sector, willen realiseren, 

is het vreselijk moeilijk om dat aan te pakken. Wij 

willen als provincie die gemeenten helpen om juist 

daar ervoor te zorgen dat die woningbouwproductie 

wél op gang komt. Niet door middel van een sub-

sidieregeling, maar door gesprekken te voeren met 

die gemeenten. Wij moeten precies weten wat er in 

die acht gemeenten, zoals ze staan genoemd in de 

nota, aan de hand is en welke hulp van onze kant in 

welke vorm dan ook geboden kan worden om er-

voor te zorgen dat de problemen aangepakt kunnen 

worden. De werkwijze is dus als volgt: gesprekken 

met de gemeenten, de knelpunten zeer nauwkeurig 

beschrijven en die vervolgens aanpakken. Wij zullen 

de commissie informeren over de wijze waarop die 

gesprekken gelopen zijn. 

Er zijn ook andere goede suggesties, zoals de sugges-

tie van de heer Levering over een prijsvraag. Ik wil 

alle mogelijke suggesties meenemen om ervoor te 

zorgen dat de woningbouwproductie inderdaad op 
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gang komt. Dat geldt natuurlijk ook voor het rap-

port van de SGP. Het gaat namelijk niet alleen om 

kleine kernen – het woord klein tussen aanhalingste-

kens –, maar het gaat in wezen om de woningmarkt 

in kernen. Wij zullen dit rapport bestuderen en 

daaraan ongetwijfeld in de commissie REG de nodi-

ge aandacht geven. Zeer bedankt voor dat initiatief. 

De VOORZITTER: Tot zover de eerste termijn. Ik 

schors de vergadering voor tien minuten.

De heer BIJERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Mis-

schien is een iets langere schorsing mogelijk, mede 

in verband met de afronding van de WGR-discussie.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 14.59 – 15.39 uur.

(Tijdens de schorsing vertrekt mevrouw Vonk.)

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Aan 

de orde is de tweede termijn betreffende de voor-

jaarsnota.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ga de gedeputeerden een voor een langs. Ik begin 

bij de heer Van Bergen. Hij begon heel goed met zijn 

beantwoording. Wij waren heel blij te horen dat de 

spelregels in die zin worden aangepast dat op pagina 

33 verruiming van staand beleid wordt geschrapt. 

Dat is prima. Wij zijn blij dat ook het onderwerp 

zorg wordt toegevoegd en dat het college het daar-

mee ook eens is. 

Wij gaan er wel van uit, en dat willen wij graag ex-

pliciet horen, dat het vandaag niet zo is dat de zaak 

dichtgetimmerd wordt en dat wij in september al-

leen een verhaal van het college krijgen, waarna wij 

dan de discussie kunnen aangaan. Wij hopen dat er 

in september nog wel een creatieve discussie zal zijn. 

De gedeputeerde heeft al geantwoord op mijn vraag 

dat wij zelf met voorstellen kunnen komen. Wij zul-

len inderdaad namens alle partijen komen met een 

concreet voorstel, maar daar kom ik nog op terug. 

Bij de opmerking over de Molenstichting, werd de 

suggestie gedaan dat het mogelijk een bedrag zou 

kunnen zijn uit het Stimuleringsfonds. Wij vragen 

ons echter af hoe dat te rijmen is met de criteria 

die wij zojuist daarvoor hebben afgesproken. Wij 

denken namelijk dat het Stimuleringsfonds nu net 

niet geschikt is voor die Molenstichting. Volgens mij 

betreft het een exploitatiesubsidie en dat valt daar 

niet onder, behalve een eventuele voorfinanciering, 

maar daarover valt nog te discussiëren. 

Misschien is het wel een goede suggestie de orga-

nisatiestructuur van de Molenstichting samen te 

voegen met de Kastelenstichting, zodat wij een per-

manent beheerslichaam krijgen. 

Gedeputeerde Lokker heeft een paar keer de datum 

van 23 juni genoemd. Inderdaad, die datum nadert 

gelukkig snel. Wij vinden het namelijk van belang 

dat de burgers in het gebied De Venen recht hebben 

op een antwoord op de vraag waar zij nu aan toe 

zijn. Die duidelijkheid moet er komen.

Gedeputeerde Mik heeft voor ons naar tevredenheid 

geantwoord. De vragen die wij hebben gesteld ko-

men of in de commissie aan de orde of de antwoor-

den daarop zijn onderwerp. Dat is duidelijk. 

Ik ben blij dat gedeputeerde mevrouw Kamp een 

inventarisatie uitvoert naar de wensen van de kleine 

kernen.

De heer Ekkers sprak over de bestemmingsplannen. 

Wij hebben begrepen dat hij er inderdaad mee in-

stemt dat gemeenten niet beloond worden voor het 

niet-uitvoeren van hun werk. Wij hebben echter niet 

expliciet gehoord dat het ook betekent, dat het be-

drag van e 1.500.000 vervolgens voor dat onderdeel 

eruit wordt gehaald. Dat is wel onze wens. 

Dan wil ik de motie indienen, samen met de fracties 

van GL, de ChristenUnie, de SGP, de SP, de PvdA, de 

VVD, D66 en de LPF.

Motie 1 (CDA, PvdA, VVD, GL, ChristenUnie, SGP, 

SP, D66, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 24 mei 2004;

overwegende:

-  dat de provincie Utrecht veel waarde hecht aan 

vermaatschappelijking van de zorg;

-  dat door extramuralisering in de zorg er be-

hoefte bestaat aan nieuwe woon-zorgconcepten;

-  dat door toenemende vergrijzing de vraag naar 
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aangepaste woon-zorgvernieuwingen toeneemt;

-  dat via het Programma Wel Thuis! veel is 

geïnvesteerd in wonen, zorg en welzijn, maar 

dat dit niet heeft geleid tot toepassing van 

hoogwaardige technologie gecombineerd met 

vergaande zorgfuncties;

-  dat de gereserveerde middelen uit het program-

ma Wel Thuis! ontoereikend zijn voor toepas-

sing van Domotica;

-  dat de instelling van het Stimuleringsfonds de 

mogelijkheid biedt voor een eenmalige aanwen-

ding van geld, dat aansluit bij de bestaande 

ambitie;

verzoeken het college:

-  vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid een bij-

drage te leveren aan de vermaatschappelijking 

van de zorg door het ontwikkelen van innova-

tieve woon-zorgconcepten;

-  een project uit te werken om ouderen en 

zorgvragers met behulp van Domotica in de 

gelegenheid te stellen langer zelfstandig te kun-

nen blijven wonen;

-  hierover in overleg te gaan met gemeenten, 

aanbieders van woon-zorginstellingen, het 

Zorgkantoor en het PP/CP (Provinciaal Pa-

tiënten/Consumenten Platform);

-  dit voorstel te bespreken met de commissie 

Zorg, Cultuur en Welzijn;

-  hiervoor bij de begroting 2005 eenmalig een 

bedrag van e 3.000.000 ten laste van het Sti-

muleringsfonds te reserveren en toe te voegen 

aan het Programma Wel Thuis!,

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

Als de heer Levering toestemming heeft van de heer 

Bijkerk, dan heeft hij nu het woord.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! In deze Staten doen wij absoluut niets zonder 

toestemming van de heer Bijkerk. Dat wil ik niet 

verhelen. Er moesten een paar ingewikkelde dingen 

gebeuren tijdens de schorsing en een punt daarvan, 

dat wil ik alvast aankondigen, is dat wij toch een 

andere visie hebben op de WGR-plus dan de visie 

die door gedeputeerde Lokker ten beste is gegeven. 

Ik kondig op dat gebied alvast een motie aan. Het 

komt erop neer dat wij goed gezien hebben wat 

het college op dat gebied aan het doen is en dat wij 

goed geluisterd hebben naar de heer Lokker. Het 

komt er echter op neer, dat wij in dezen gewoon 

onze eigen verantwoordelijkheid nemen.

De heer Van Bergen heeft toegezegd dat er volgend 

jaar bij de voorjaarsnota meer visie van het college 

te zien zal zijn. Dat wil dus zeggen dat hij op de 

uitnodiging is ingegaan, die wij aan hem hebben 

gedaan. Wij zijn hem daarvoor dankbaar. 

Het is inderdaad zo dat wij hier nu vaststellen dat 

wij akkoord gaan met het principe van het Stimu-

leringsfonds en dat wij in grote lijnen met de voor-

waarden akkoord gaan. Wij komen daar in septem-

ber inderdaad op terug.

Ik wil nog even de aandacht vestigen op een aantal 

dingen dat vergeten ben. 

Ik zou mij kunnen aansluiten bij collega Swane, 

waar hij sprak over bodemsanering. Ik wil de aan-

dacht vragen voor de bodemsanering, maar dan ook 

vooral als het gaat om de woningbouw. 

Verder, ik lees het maar even voor; dat gaat het 

snelst: “De PvdA wil graag een versnelling aanbren-

gen in de ontwikkeling van de bestuurlijke overeen-

komst, die Gedeputeerde Staten aan het ontwikkelen 

zijn in relatie tot de opgave om tot 2020 24.000 

zorgwoningen te realiseren. Zie het programma “Wel 

Thuis!”. De doelstelling moet zijn om alle bestuur-

lijke overeenkomsten medio 2005 gerealiseerd te 

hebben. Daarna moet er geld beschikbaar zijn voor 

monitoring van de bestuurlijke afspraken.” 

Dat wilde ik het college toch nog even meegeven, als 

idee in het kader van het Stimuleringsfonds. 

Wij hebben gehoord wat gedeputeerde Ekkers heeft 

gezegd over de aanpak van de bestemmingsplannen. 

Wij hebben daar vertrouwen in. 

Wij hebben ook gehoord wat collega Swane gezegd 

heeft over mobiliteit. Wij waren gecharmeerd door 

het voorbeeld dat hij gaf. Hij sprak namelijk over 

Randstadspoor en over stimulering van het open-

baar vervoer. Hij kent ons als groot voorstander van 

die benadering. Wij wachten dan ook de concrete 

voorstellen wel af, maar ik zeg er hier maar even bij 

dat wij niet zitten te wachten op stimulering van 
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meer asfalt door Provinciale Staten. Dus daarmee 

kan de heer Swane alvast rekening houden.

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

was nu juist zo benieuwd bij het betoog van de heer 

Levering, waarvoor hij nu toestemming van de heer 

Bijkerk moest hebben over wat hij ging zeggen. Ik 

houd dat nog van hem tegoed. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! De 

heer Swane mag ook wel bij mij langskomen. 

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

weet niet of dat helpt.

Ik dank het college voor een aantal toezeggingen, 

bijvoorbeeld over de verdiepingsslag waar om ge-

vraagd is, bijvoorbeeld over bestaand beleid dat geld 

mag krijgen. Wij werden er helemaal door geroerd. 

Over een aantal onderwerp wil ik het nog even heb-

ben, zoals het treasurybeleid. De heer Van Bergen 

zegt dat er een evenwichtige mix is tussen “lang” en 

“kort”. Dan is er toch iets wat niet helemaal klopt. 

Ofwel zijn voorjaarsnotitie klopt niet ofwel zijn 

uitspraken kloppen niet. Ik wil hem erop wijzen, 

dat hij in zijn voorjaarsnotitie nu juist precies zegt 

dat hij afstand heeft genomen van dat “kort” en dat 

bijvoorbeeld REMU-gelden en al die grote bedragen 

op langere termijn belegd zijn. En precies daartegen 

was ons bezwaar bedoeld. Dat leidt ertoe dat wij 

hem vragen een overzicht van die beleggingen als-

mede de termijnen te verstrekken, zodat wij er in de 

commissie BEM nog eens apart bij kunnen stilstaan. 

Het betoog van de heer Lokker omtrent het Utrechts 

Model en de samenwerkingsvormen sprak ons bij-

zonder aan. Het was exact wat wij beogen en wij 

zien ook dat er op die manier mee wordt omgegaan. 

Wij vinden dat een buitengewoon goede zaak. 

Van de N.V. Utrecht begrijpen wij dat het op dit 

moment op heel korte termijn moeilijk is exact aan 

te geven hoe je daarmee omgaat. Wij zouden in de 

commissie nog wel een keer willen praten over hoe 

het verder zal gaan. 

Ook in zijn betoog over, zoals ik het noem, het 

netwerken heeft hij een aantal concrete initiatieven 

genoemd. Wij kunnen niet genoeg initiatieven heb-

ben. Het geeft in elk geval een goede aanzet om daar 

tevreden over te zijn.

Over de prestatiemeting naar de externe partners 

had ik nogal een kritisch betoog in de eerste termijn. 

Wij begrijpen de woorden van de gedeputeerde en 

wij denken dat hij daarmee een element heeft aan-

geroerd, waarmee de zaak wat ons betreft een stuk 

helderder is geworden. 

Als er voorstellen komen – naar ik aanneem in sep-

tember – over kleine landschapelementen, dan zul-

len wij die zondermeer steunen. Dat er geen ruimte 

in de begroting is, is een punt waarvan wij niet erg 

onder de indruk zijn. Inderdaad, in die grote begro-

ting moet de gedeputeerde samen met zijn collega’s 

die ruimte kunnen vinden.

Ook het betoog van de fractie van D66 omtrent 

“Agenda 2010” spreekt ons in grote lijnen aan. De 

discussie zal echter juist de komende maand worden 

gevoerd in de commissie. Daar kunnen wij er dus 

inhoudelijk over praten.

De heer Levering heeft een motie aangekondigd 

over WGR-plus. Ik kan mij voorstellen dat wij nog 

een aparte, kleine ronde invoegen als die motie is 

opgesteld. Het lijkt mij geen punt dat wij even in de 

marge van deze vergadering moeten behandelen. 

Blijft over het punt mobiliteit. Ik maak van mijn 

hart nooit een moordkuil. Ik vind eerlijk gezegd, de 

wijze waarop het college daarmee omgaat, een wijze 

van ‘zo-ken-ik-er-nog-wel-een-paar’. Gedeputeerde 

Van Bergen geeft geen antwoord; hij heeft het over 

de zorg. Vervolgens verwijst gedeputeerde Mik naar 

het antwoord van gedeputeerde Van Bergen. Zo kan 

ik het ook. 

Het is niet de doelstelling van de VVD via een om-

weg geld voor rand- en rondwegen en dergelijke te 

krijgen. Ten tweede teken ik nadrukkelijk aan dat 

ik niet voor niets ongeveer drie, vier minuten over 

dit onderwerp heb gesproken. Ten derde teken ik 

aan dat in de voorjaarsnotitie juist uitvoerig dat 

probleem telkens boven water komt. Ik heb het ver-

volgens namens de VVD in een kader gezet, waarbij 

ik duidelijk maak waar wij zo ongeveer aan denken, 

met voorbeelden waar wij tegenaan zouden kunnen 

lopen. Dan had ik toch verwacht dat de fractie van 

de VVD in dit opzicht wat serieuzer was genomen.

Ik doe dus alsnog een beroep op het college, en 

anders op de Staten, om onder het punt over de 

economie de toevoeging “Mobiliteit” op te nemen.
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De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Er 

zitten twee hoofdpunten in het debat. Dat is ener-

zijds het Stimuleringsfonds en anderzijds de WGR-

plus-discussie. Wat betreft het Stimuleringsfonds 

denk ik dat er volstrekte helderheid moet bestaan – 

die helderheid bespeur ik eigenlijk niet bij de gede-

puteerde – over het feit dat de Staten in september 

via de tussenstap die wij willen zetten een kaderstel-

lende positie kunnen vervullen. Wij nemen nu het 

principebesluit: er komt een Stimuleringsfonds en 

daarin stoppen wij die � 65.000.000. Wij kunnen het 

in grote lijnen ook eens zijn met de dingen die daar-

onder vallen. Er is al een groot aantal suggesties ge-

noemd. Het betekent dat wij in september nog eens 

nader praten over de exacte functie van het Stimule-

ringsfonds in relatie tot het vigerend beleid, “Agenda 

2010”, bestaand beleid, et cetera, zodat daarover over 

en weer helderheid is. Wij kunnen ook praten over 

de spelregels, hier intern en ook extern, voor dat 

Stimuleringsfonds. En natuurlijk kunnen wij een 

slag maken met de projecten, waarbij wat mij betreft 

er drie voedingskanalen zijn. Gedeputeerde Staten 

hebben al een aantal voorstellen gedaan. De Staten 

hebben nu voorzetten gedaan, deels als suggesties en 

deels als uitgewerkte voorstellen. Wellicht dat er na 

vandaag ook op andere terreinen nog onderwerpen 

opduiken, zodat wij ook op dat niveau in septem-

ber met elkaar die tussenstap kunnen zetten in een 

kaderstellende discussie. Daarover moet volgens mij 

helderheid zijn, want wij willen als Staten niet een 

min of meer kant en klaar product van het college 

krijgen c.q. alleen maar in de positie terechtkomen 

dat wij voorstellen kunnen gaan amenderen. 

Dan kom ik bij portefeuillehouder Lokker. Wij zijn 

blij met zijn woorden over het veenweidegebied en 

wij zijn het er volledig mee eens. Wij zullen hem 

daarbij steunen. 

Wij zijn minder blij met de woorden die hij sprak – 

heel welwillende woorden, maar nog leidend tot een 

goed eindresultaat – met betrekking tot de streek-

eigen boerenerven. Dat leidt ertoe dat ik aangaande 

dit onderwerp een motie indien, waarvan ik kan 

zeggen dat deze statenbreed wordt ondersteund. Het 

dictum luidt: “het budget voor de Bijdrageregeling 

Kleine Landschapselementen (KLE) in de begroting 

2005 zodanig te verhogen dat het behoud en herstel 

van streekeigen boerenerven gewaarborgd blijft”. 

Wij praten dan, zo blijkt uit de considerans, over de 

marge van die e 50.000, die wij hebben aangegeven. 

Motie 2 (GL, PvdA, CDA, VVD, SP, D66, SGP, 

ChristenUnie, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 24 mei;

ter bespreking van de voorjaarsnota 2004;

overwegende:

 - dat de provincie Utrecht door middel van de 

Bijdrageregeling Kleine Landschapselementen 

(KLE) de laatste tien jaar een stimulans heeft 

gegeven aan behoud en ontwikkeling van, 

onder meer, streekeigen boerenerven;

 - dat deze stimulans goed past in het streven 

van de provincie om de landschappelijke, ecolo-

gische en cultuurhistorische kwaliteiten van het 

landelijk gebied te waarborgen;

 - dat in 2003 op de Bijdrageregeling KLE is 

bezuinigd, mede vanwege de mogelijkheden die 

de rijksregeling SAN (Subsidieregeling Agra-

risch Natuurbeheer) zou bieden;

 - dat echter in de praktijk blijkt dat met 

name het behoud en herstel van streekeigen 

boerenerven in veel gevallen niet vanuit deze 

rijksregeling kan worden ondersteund, terwijl 

de belangstelling hiervoor bij particulieren 

onverminderd groot is;

 - dat – naar verwachting – een bescheiden ver-

hoging van de Bijdrageregeling KLE met circa 

e 50.000 jaarlijks noodzakelijk is om aan de 

aanvragen op het gebied van behoud en herstel 

van streekeigen boerenerven te voldoen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

het budget voor de Bijdrageregeling Kleine Landschap-

selementen (KLE) in de begroting 2005 zodanig te 

verhogen dat het behoud en herstel van streekeigen 

boerenerven gewaarborgd blijft,

en gaan over tot de orde van de dag.

 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld. 

De heer BIJKERK(GL): Mijnheer de Voorzitter! Met 

betrekking tot het maatschappelijk deel zijn wij 

blij met de toezegging van gedeputeerde mevrouw 
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Kamp, om in september de betreffende Statencom-

missie nader te informeren over de effecten van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning c.q. de Wet 

maatschappelijke ontwikkeling. Daarmee constate-

ren wij dat dit punt voor de Staten op de politieke 

agenda is gezet en daar ging het ons vanmiddag met 

name om. 

Ten slotte, het tweede hoofdpunt, de WGR-plus. Wij 

zijn in het debat met de geachte gedeputeerde niet 

overtuigd geraakt van het feit dat via amendemen-

ten, zoals die zijn voorgesteld, de positie van de pro-

vincie in de toekomst zal worden veiliggesteld. Met 

name de inperking van de discussie tot het begrip 

“de bovenregionale elementen” baart ons grote zor-

gen. Overigens wijs ik ten overvoede ook op de nota 

Ruimte, waar je overal “de provincie” kunt wegstre-

pen en waar overal staat “WGR-plus”. Dat geeft ook 

aan dat er wel degelijk vérgaande bewegingen zijn. 

Tegelijkertijd heeft iedereen een eigen verantwoorde-

lijkheid. Het college heeft een eigen verantwoorde-

lijkheid en bewandelt een weg met amendementen. 

De Staten hebben een eigen verantwoordelijkheid en 

op basis van die eigen verantwoordelijkheid kunnen 

de Staten een uitspraak doen, die niet datgene waar 

het college mee bezig is doorkruist, maar die juist 

kan worden gezien als een versterking. En nogmaals: 

een uitspraak vanuit de eigen verantwoordelijkheid 

vanuit de Staten. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Ten aanzien van het Stimuleringsfonds volg 

ik het betoog van de heer Bijkerk. Wij hebben er 

al over gesproken ‘en petit comité’ en ik was het er 

helemaal mee eens om dat in september niet dicht-

getimmerd voor onze neus te krijgen, maar nog wat 

kansen te hebben als Staten om daarop nog een en 

ander in te brengen.

Over de herijking van de “Agenda 2010” heb ik 

gezegd dat ik in tweede instantie een motie zou 

indienen. Ik zat natuurlijk even met het probleem 

dat het onderwerp vanmorgen van de agenda werd 

afgevoerd, terwijl ik al op de toer zat het in deze 

beschouwing mee te nemen. Dat heb ik ook gedaan. 

Wij hebben de brief van 18 mei jongstleden ont-

vangen, waarbij heel hard is gewerkt om alle cijfers 

en dergelijke op papier te krijgen, waarvoor dank. 

Er staat toch de volgende alinea in: “Wij zien thans 

geen enkele reden om projecten te schrappen”. 

Verderop staat: “Ten tweede zijn bij onze partners 

verwachtingen gewekt, mede op grond van de beslis-

sing”. Dat is nu net mijn probleem; na die verwach-

tingen die gewekt zijn, is het heel moeizaam om nu 

nog nee te zeggen. Toch denk ik dat het een keer zal 

moeten. Ik zal de motie alsnog indienen, waarvan 

het dictum luidt:

Motie 3 (D66, ChristenUnie, SGP, SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op maandag 24 mei 2004;

overwegende:

-  dat het voor de projecten uit de “Agenda 2010” 

benodigde budget hoger is dan het beschikbaar 

gestelde bedrag;

- dat het beschikbare budget hierdoor volledig is 

gealloceerd aan de projecten, en er geen enkele 

financiële buffer meer is voor eventuele tegen-

vallers;

- dat er in de projecten van de “Agenda 2010” 

nogal wat financiële onzekerheden zitten over 

zowel de inschatting van de kosten als de ver-

wachte bijdrage van derden;

- dat projecten in het algemeen de neiging 

hebben duurder te worden en er geen enkele 

indicatie is dat dit bij deze projecten niet zal 

kunnen gebeuren;

concluderende:

- dat het voorstel van Gedeputeerde Staten om 

de budgetten evenredig over alle projecten te 

verdelen waarschijnlijk tot gevolg heeft dat 

er een financieel tekort gaat ontstaan in de 

“Agenda 2010”;

- dat in dat geval het projectbudget beschikbaar 

wordt gesteld aan het project dat als eerste 

gepland staat (‘wie het eerst komt die het eerst 

maalt);

- dat dit tot gevolg heeft dat er geen budget meer 

is voor projecten die later in de tijd gepland 

staan, maar door Provinciale Staten belangrij-

ker gevonden kunnen worden;

besluiten:

- dat Provinciale Staten hiervoor prioritei-

ten dienen te stellen aan de projecten in de 

“Agenda 2010”; 

- dat Gedeputeerde Staten het projectbudget 

“Agenda 2010” conform de door Provinciale 

Staten aangegeven prioriteiten zal alloceren;
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-  dat in de eerstvolgende commissie BEM dit als 

agendapunt behandeld zal worden, waarna in 

de Provinciale-Statenvergadering van 28 juni 

2004 besloten zal worden over de prioriteiten,

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Verder heb ik wat zorgen geuit over het Hart 

van de Heuvelrug. Ik heb daar nog niets over ge-

hoord, met name waar het gaat om de ‘strijd’ tussen 

rood en groen. Wij zijn bang dat rood een beetje 

gaat winnen en ik zou graag willen dat iemand mijn 

zorgen kan wegnemen. 

De vraag die wij zelf niet hebben aangekaart, be-

treft de gemeenten die hun bestemmingsplannen 

niet op orde zouden hebben. De gedeputeerde heeft 

daarvan gezegd dat wij het anders gaan doen; wij 

gaan het positiever benaderen, want als mensen hun 

best doen krijgen zij meer ruimte. Wat bedoelt de 

gedeputeerde echter met die ruimte? Als dat ruimte 

is om te bouwen buiten de rode contour, of noem 

maar op, dan wordt het voor ons een angstig verhaal 

en dan kunnen wij het er niet mee eens zijn.

De motie over de WGR-plus komt eraan en die zul-

len wij medeondertekenen.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij danken het college voor de be-

antwoording in eerste termijn. Er resteert een aantal 

punten.

Het Stimuleringsfonds. Wij sluiten ons aan bij het 

inhoudelijke betoog hierover van de heer Bijkerk 

van GL. Wat wij hebben gemist is een geruststel-

lende reactie van de gedeputeerde als het gaat over 

de gederfde rente die ten laste van dat fonds moet 

gaan komen. Toegegeven: de gedeputeerde heeft 

gezegd dat hij met een notitie daarover komt, alleen 

wij vonden dat hij daarbij vrij ontspannen stond; 

hij stond namelijk met zijn sigarenkist daar wat 

exercities te doen. Er werd namelijk gezegd dat de 

gederfde rente over e 65.000.000 tien jaar lang ten 

laste van dat fonds moet komen. Nu, bij tien jaar 

hoort een rentevoet van 5%. Heel simpel opgeteld: 

tien jaar 5% is 50%. Dat zou betekenen dat de helft 

van dat fonds opgaat aan rente. Het zal wel niet zo 

bedoeld zijn, maar graag een reactie van de gedepu-

teerde ‘op zijn sigarenkist’.

Wij hebben nog geen reactie vernomen op het inge-

brachte punt in de eerste termijn, dat het college bij 

de jaarrekening 2002 heeft toegezegd te komen met 

een nota die een integrale visie bevat op de bestem-

mingsreserves. 

Het begrip “zich arm rekenen” is overgenomen door 

de gedeputeerde, zonder dat hij het daar overigens 

mee eens was. 

Zijn exegese over de stelposten heeft ons nog niet 

overtuigd en de discussie hierover zullen wij niet 

schuwen te voeren bij de programmabegroting 2005. 

Professor Boorsma, ik sprak over hem in eerste ter-

mijn, is niet de minste op dit vlak. Hij heeft gezegd, 

naast allerlei andere lucide dingen, dat potjesvor-

ming het gevaar met zich kan meebrengen van irra-

tionele beslissingen.

Dan de monitoring van het coalitieakkoord. In 

totaal moet er e 440.000 mee gemoeid zijn deze 

coalitieperiode. Daarop heb ik van het college geen 

reactie vernomen. Zwijgen kan natuurlijk van alles 

betekenen, maar alvorens verkeerde conclusies te 

trekken hoor ik nog graag even een reactie hierop. 

Wij zullen in het kader van Kwatta-2 hierop terug-

komen.

Resteert het laatste punt, de zorg. De zorg is iets dat 

ook het college belangrijk vindt en dat in het kader 

van het Stimuleringsfonds een zesde pijler wordt. 

Gedeputeerde mevrouw Kamp heeft gezegd dat in 

een eerdere vergadering een Statenlid van de fractie 

van de ChristenUnie dit onderwerp heeft aange-

kaart. Dat klopt. Wij zijn de gedeputeerde erkente-

lijk voor haar inspanningen bij het IPO. Wij willen 

haar eigenlijk een steun in de rug geven door te 

komen met de motie die eerder is aangezegd. Ik kan 

daarbij zeggen, dat deze motie nagenoeg statenbreed 

is ondertekend.

Motie 4 (ChristenUnie, GL, CDA, VVD, SGP, D66, 

LPF en PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 24 mei 2004;
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kennis genomen hebbende van de mogelijke projecten, 

zoals omschreven in de voorjaarsnota 2004;

overwegende:

-  dat de mogelijke projecten geheel voorbij gaan 

aan het nieuwe provinciale beleidsterrein van 

de Jeugdzorg;

-  dat er binnen de Jeugdzorg een erkend pro-

bleem is: er is geen sprake van een voor alle 

hulpverleners toegankelijk geautomatiseerd 

centraal cliëntenvolgsysteem;

-  dat een dergelijk systeem naast het admini-

streren van de verleende hulp aan een cliënt, 

tevens mogelijkheden biedt tot het genereren 

van beleidsinformatie (wachtlijsten) op geag-

gregeerd niveau;

-  dat een dergelijk systeem landelijk dient te 

functioneren en dus ook landelijk ontwikkeld 

dient te worden;

besluiten:

het college op te dragen mogelijkheden en wenselijk-

heid te onderzoeken naar een landelijk in te voeren 

cliëntenvolgsysteem binnen de Jeugdzorg en de Staten 

hierover binnen zes maanden te informeren,

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

In onze tweede termijn geef ik een reactie van de SP 

op de antwoorden van het college en op enkele sug-

gesties van andere partijen.

Veel fracties hebben gesteld dat de bedragen die 

Gedeputeerde Staten nodig denken te hebben voor 

prestatiemetingen door externen, overdreven zijn. 

Dat lijkt mijn fractie eveneens. Wij zijn van mening 

dat het ambtenarenapparaat – ook na Kwatta-1 nog 

meer dan 700 fte’s – zelf wel kan nagaan wat er van 

alle mooie plannen terechtkomt. Ook de waardering 

door derden moet ons inziens door onze eigen orga-

nisatie wel gemeten kunnen worden.

Het voorstel van de fractie van GL om het ‘molen-

schandaal’ – zo hard durven wij het wel te stellen 

– tot op de bodem uit te zoeken, ondersteunen wij 

ten zeerste. In onze visie hebben wij ons als provin-

cie weer eens op afstand laten zetten. Nu is het een 

puinhoop en kan de provincie weer gaan dokken. 

Overigens hebben wij geluiden gehoord, dat oud-be-

stuursleden van die stichting, verantwoordelijk voor 

de puinhoop dus, nu als adviseurs bij de nieuwe 

stichting worden betrokken. Als het waar is, en ik 

hoop echt dat het niet het geval is, dan vinden wij 

dat totaal onbegrijpelijk. 

“Agenda 2010”. Nu de stekker uit “Vrede van Utrecht 

2013” trekken, lijkt de andere fracties iets te kort 

door de bocht. Over de algemene problematiek van 

“Agenda 2010” heeft D66 zojuist onder andere mede 

namens de SP een motie ingediend. 

Ten aanzien van het Stimuleringsfonds is terecht 

door een aantal fracties gewezen op het feit, dat 

de zorg blijkbaar niet al te zeer op het netvlies van 

Gedeputeerde Staten staat. Dat vinden wij zorgelijk. 

Aan de Staten dus met voorstellen op dit beleidster-

rein te komen. Eén voorstel is zojuist al ingediend. 

Wat betreft de stelposten beklemtoont de gedepu-

teerde dat men beter wil gaan begroten. Opnieuw 

stellen wij Gedeputeerde Staten de vraag of zij dan 

komen met een concrete prestatie-indicator ten 

aanzien van het afnemen van het jaarlijks overboe-

ken. Indien Gedeputeerde Staten hiertoe niet bereid 

zijn, lijkt het toch een beetje op het oorspronkelijke 

bestemmingsplannenvoorstel: je doet je werk niet 

goed, dan word je daarvoor beloond, want je stelt 

maar een stelpost in en dan heb je wat meer ruimte. 

De SP is graag helder. Komen Gedeputeerde Staten 

niet met een reële indicator, dan stemt onze fractie 

niet in met de stelpost voor nog toe te wijzen mid-

delen.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voor-

zitter! Hartelijk dank voor de ruimhartige beant-

woording van de gestelde vragen. Een paar zaken 

willen wij nog langslopen. 

Dat betreft in de eerste plaats de vragen die wij 

hebben gesteld aan gedeputeerde Lokker over de 

reconstructieplanontwikkeling in relatie tot het 

streekplan, het zwaluwstaarten daarvan, de afstem-

ming en de gesignaleerde problemen daarin. Wij zijn 

teleurgesteld over de voor ons toch wat al te gemak-

kelijke beantwoording van het probleem met betrek-

king tot het doorkruisen van een draagvlaktraject. 
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In de commissie komen wij erop terug, dus laten wij 

dit punt even rusten.

Er ligt nog een vraag ten aanzien van begrenzing 

van nieuwe natuurgebieden, waar eerder is afgespro-

ken dat er geen planologische schaduwwerking zou 

zijn; geen negatieve planwerking. Die is er nu dus 

wel en wij vragen ons af hoe de gedeputeerde met 

de eerder aangegane afspraken omgaat. Daarop wil-

len wij graag een wat nadere toelichting hebben.

Wij zijn erg tevreden over de insteek die gedeputeer-

de Ekkers gekozen heeft om het zwaluwstaarten van 

de relatie nota Ruimte en het streekplanproces nog 

een keer binnen de commissie bespreekbaar te ma-

ken. Op dat punt delen wij de verwachting die wij 

hebben met die van de PvdA, hoewel wij wellicht 

verschillend perspectief hebben. Wij hebben echter 

wel enige verwachting van dat gesprek.

Ten aanzien van de suggestie over het cultureel erf-

goed om toch te kijken naar een structurele oplos-

sing, ben ik het eens met gedeputeerde Van Bergen 

dat wij moeten oppassen de zwarte piet ongemoti-

veerd te leggen bij de huidige bestuurders. Je kunt 

je afvragen in hoeverre de communicatie helder is 

geweest, maar aan de andere kant hebben wij zelf 

het probleem over ons afgeroepen door hen zo wei-

nig middelen in handen te geven. Die ambitie en die 

middelen stonden niet in de juiste verhouding. Dat 

moeten wij meenemen in de verdere uitwerking van 

deze problematiek. 

Wij onderschrijven van harte de wijze waarop de 

heer Bijkerk de behandeling van het Stimulerings-

fonds hier heeft neergelegd. Wij hebben gemerkt 

dat onze benadering geen draagvlak kent; in die zin 

of wij toch niet nadrukkelijk de hoofdsom in stand 

moeten houden. Als dat geen draagvlak kent, onder-

schrijven wij uiteraard nadrukkelijk een behandeling 

in de commissie, die kaderstellend moet zijn. Wij 

hopen dat er op dat punt nog een stukje bijstelling 

komt en een nadere uitwerking, waarbij de Staten 

meer aan het woord zijn.

Hartelijk dank voor de wijze waarop de nota “Star-

ters in kernen” is opgepakt en de waardering daar-

voor. Wij hopen van harte dat wij daar straks in de 

nadere discussie in het debat rondom het kernen-

beleid – het gaat daarbij niet alleen om de kleine 

kernen – daarvan de vruchten mogen plukken, want 

daar doen wij het uiteindelijk voor.

De wijze waarop “Agenda 2010” tot op dit moment 

naar ons gecommuniceerd wordt en de openeinden 

daarin, betekent dat wij van harte de motie van de 

fractie van D66 steunen. Wij pleiten nogmaals voor 

een integrale behandeling van deze problematiek 

met die van een Stimuleringsfonds. 

Ten slotte zijn wij er buitengewoon tevreden over 

dat het thema zorg is toegevoegd. Als het inderdaad 

gaat om een nadere invulling als wij zo ver zijn, dan 

vinden wij dit thema zeer belangrijk. 

Nogmaals, onze dank voor uw reactie. 

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

heb geen punten meer.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen in 

tweede termijn wat betreft de kant van de Staten. 

Het wachten is nog op de motie over de WGR.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Daar is inmiddels de tekst van gereed. Het vergt en-

kele minuten schorsing om de tekst te laten zien aan 

de betreffende fractiewoordvoerders. Daarna kan de 

motie worden ingediend. 

De VOORZITTER: Dat geeft de mogelijkheid de 

agenda inmiddels af te werken. Dan schort ik de 

behandeling van dit agendapunt op en dan komen 

wij er zodadelijk op terug. 

PS2004BEM07

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot wijziging van 

de Algemene subsidieverordening inzake directe 

subsidies.

PS2004BEM10

Voorstel van de werkgroep dualisme tot aanpas-

sing van het Reglement van Orde naar aanleiding 

van de aanbevelingen in het voorstel “Evaluatie 1 

jaar dualisme”.

PS2004BEM11

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot intrekking 

van de Verordening bescherming persoonsgege-

vens.
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorstellen.

PS2004BEM12

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot herijking van 

Agenda 2010.

De VOORZITTER: In het seniorenconvent is voor-

gesteld dit agendapunt te verwijzen naar de betref-

fende commissie. Het punt wordt van de agenda 

afgevoerd.

PS2004BEM15

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot besteding 

middelen Coalitieakkoord 2003-2007 inzake Hand-

having en Veiligheid.

PS2004REG05

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot opheffing 

van de Egalisatiereserve voorfinanciering grond-

verwerving en landinrichting en vorming van een 

nieuwe bestemmingsreserve Risico’s voorfinancie-

ring Dienst Ruimte en Groen.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorstellen.

PS2004REG07

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling 

van het bestedingsvoorstel middelen Coalitieak-

koord 2003 “Reserve aankopen natuurterreinen”.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Inhoudelijk hebben wij voor een groot deel 

geen probleem met dit voorstel, maar het venijn 

zit ‘em in de staart. Op pagina 10, het concrete 

bestedingsvoorstel, wordt voorgesteld “de uitgaven 

voor de Groene Diensten ten laste van de Reserve 

Aankopen natuurterreinen te laten komen en dit 

bedrag op te splitsen”. Daarbij wordt opgemerkt, 

dat de discussie over de besteding en invulling van 

de Groene Diensten nog gaande is. Zeer terecht 

heeft de ChristenUnie daarbij in de commissie REG 

enige prangende vraagtekens gezet, omdat hier al bij 

voorbaat wordt voorgesorteerd; zeg maar de Groene 

Diensten uit hun natuurbudget te financieren. Ech-

ter, er staat dat de discussie over de besteding en in-

vulling van Groene Diensten nog loopt. Ik meen dat 

de fractie van de ChristenUnie zodadelijk met een 

amendement komt, waarvan de strekking zal zijn 

dat het merkwaardig is dat wij nu al deze voorsor-

teermanoeuvre maken en dat wij hierop beter kun-

nen terugkomen wanneer wij een feitelijk, verdiept 

en goed uitgewerkt verhaal over de Groene Diensten 

zelf hebben. Dit is een wat vreemde manier van bij 

voorbaat reserveren van geld voor natuur, een zaak 

waarover wij inhoudelijk nog eens nadrukkelijk 

moeten praten.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Kloppenborg heeft 

in grote lijnen uiteengezet wat ik hier wil aanreiken. 

Ik noem het maar ‘grabbelen in het verkeerde potje’. 

Dat zal wel duidelijk zijn. Bovendien lijken de agra-

riërs geholpen te zijn met deze move, echter het be-

treft incidentele middelen. Hoe is de continuïteit na 

vier jaar, want dan is de pot leeg en de boer gaat zijn 

ruimte weer traditioneel invullen en dat zal veelal 

niet groen zijn, als zij al gebruik wensen te maken 

van een dergelijk wankelmoedige regeling. Zoals de 

fractie van GL al opmerkte, zullen de Groene Dien-

sten nog nader onderwerp van gesprek zijn in de 

commissie. Vandaar dat wij een amendement willen 

indienen op dit voorstel.

Amendement 1 (ChristenUnie)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 24 mei 2004;

gelezen het “Bestedingsvoorstel middelen Coalitie-

akkoord 2003 Reserve aankopen natuurterreinen”; 

2004REG07;

besluit: 

onderdeel 2 (op pagina 10) te schrappen,

Toelichting:

In het “Bestedingsvoorstel middelen Coalitieakkoord 

2003 Reserve aankopen natuurterreinen” wordt voor-

gesteld de uitgaven voor de Groene Diensten ten laste 

te laten komen van de Reserve aankopen natuurter-

reinen. Maar de beleidsdoelstellingen bij het aankopen 

van natuurterreinen en bij de financiering van Groene 

Diensten lopen niet automatisch parallel. De discussie 

over de besteding en invulling van Groene Diensten 

loopt nog. Later dit jaar volgt een voorstel voor de con-

crete besteding van de middelen voor Groene Diensten. 

Besluitvorming hierover is op dit moment ongewenst. 
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Het amendement beoogt de besluitvorming over de 

financiering van Groene Diensten uit te stellen tot bij 

de behandeling van het concrete voorstel voor de beste-

ding van de middelen voor Groene Diensten.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement zal worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is naar het oordeel van onze fractie een beetje 

een verwarrend voorstel. Het gaat enerzijds over 

aankopen van natuurterrein, het gaat over inrichting 

en het gaat op onderdelen een beetje over beheer 

van natuurterreinen. Niet alles wat op dit terrein 

speelt is echter hierin inzichtelijk gemaakt. Een il-

lustratie daarvan is de PM-post, waarover gesproken 

is in de commissie. Het blijkt nu dat het maximaal 

een post kan worden van � 300.000, terwijl het saldo 

uiteindelijk ongeveer � 350.000 zal worden. Waarom 

is zo’n PM-post dan niet als stelpost voor � 350.000 

opgenomen? Dergelijke dingen vragen wij ons af. In 

die zin is het een beetje een onhelder voorstel.

Daar komt bij, naast aankoop en inrichting van 

nieuwe natuur, dat er ook behoefte is aan inzicht in 

de kosten van het beheer en de exploitatie die dat 

met zich mee gaat brengen. Ook dat was niet hele-

maal duidelijk gemaakt. Dat gevoegd bij het feit dat 

de fractie van de SGP wil pleiten voor een substanti-

eel deel aandacht te hebben voor particulier natuur-

beheer, waardoor je niet zozeer spreekt over aanko-

pen als wel over beheersvergoedingen, brengt ons 

ertoe dit voorstel maar het voordeel van de twijfel 

te geven. Wij verzoeken de gedeputeerde echter toch 

dit onderwerp nog eens integraal in de commissie 

aan de orde te stellen, zodanig dat een compleet in-

zicht wordt gegeven over wat er op dit beleidsterrein 

allemaal is te verhapstukken. Dat geldt zowel voor 

aankoop, inrichting als beheer, en dan niet alleen 

op dit deelonderwerp, maar breder gezien. In die 

zin willen wij het punt van de Groene Diensten er 

graag bij betrekken. Het is opmerkelijk dat dit in het 

bestedingsvoorstel lid 2 wel wordt genoemd, terwijl 

tegelijkertijd wordt gezegd: “in het hierboven aange-

geven overzicht” – dat is dus het financiële overzicht 

– “zijn deze middelen buiten beschouwing gelaten”. 

Dat illustreert de onduidelijkheid die in het voorstel 

aan de orde is en het illustreert ook de noodzaak 

van het integraal doorlichten samen met de com-

missie van dit beleidsterrein. Dat is het verzoek aan 

Gedeputeerde Staten.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het venijn zit ‘em in de staart, wordt 

gezegd. De term “grabbelen” is genoemd. Ik ben het 

daarmee niet eens. Wij praten hier over het natuur-

beleid van de provincie Utrecht. Het doel van deze 

regeling is bekend, namelijk maximaal die middelen 

op een goede manier in te zetten ten behoeve van 

aankoop van natuur, de inrichting van natuur en het 

beheer van natuur. Het is waar dat Groene Diensten 

op dit moment nog in discussie zijn als deel van 

het Programma Beheer van LNV. Duidelijk is echter 

wel, en daarover heeft het rijksbeleid zich al helder 

uitgesproken, en ik heb dat eerder met de Staten in 

de commissie besproken, dat men wil inzetten op 

een verhouding 60% aankoop/40% beheer en een 

heel groot deel van dat beheer zal worden verzorgd 

door particulieren en agrariërs. Om de middelen 

op die manier maximaal en nuttig in te zetten met 

de beschikbare financiën, heb ik gemeend een deel 

van dit budget – het gaat om een e 500.000 – in te 

zetten om dat particulier en agrarisch natuurbeheer 

te stimuleren. Structureel is in onze zin, dat wij 

niet verder dan die vier jaar kunnen begroten. Het 

is echter de bedoeling dat LNV onder Programma 

Beheer contracten gaat sluiten voor een periode van 

tien jaar. De Staten krijgen dan in elk geval nog de 

kans dat te bevestigen.

Dat wij de PM-post niet laten uitkomen op het 

bedrag van e 350.000 dat beschikbaar is, zou al te 

goedkoop zijn. De Staten hebben ons gevraagd een 

nauwkeurige berekening te maken, althans zo nauw-

keurig mogelijk. Wij komen uit op een maximum 

van e 300.000. Dat er daarna en daar bovenop nog 

e 50.000 beschikbaar is, kan ik niet helpen. Dit is in 

elk geval wat wij nodig hebben en in die zin hebben 

wij geprobeerd een zo nauwkeurig mogelijke schat-

ting te maken.

Ik heb uitgelegd dat ik zal proberen te verduidelij-

ken dat wij het niet concreet en per onderdeel kun-

nen aangeven, met uitzondering van Vianen. Dat 

heeft ermee te maken dat niet altijd duidelijk is wat 

de ministeriële bijdrage zal zijn en in hoeverre wij 

dat tekort zullen moeten aanvullen. Een marge van 

e 300.000 is echter het maximum. 

Ik wil de Staten vragen toch het voorstel van het 
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college te volgen, anders krijgen wij natuurlijk met 

een tekort op dat onderdeel te maken, terwijl het nu 

juist een beleidsterrein is dat wij in het kader van 

natuurbeheer willen stimuleren.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Het is misschien handig voor iedereen dat de 

tekst van het amendement tijdig wordt verspreid. 

Ik denk dat de Groene Diensten ook uit de andere 

middelen kunnen worden voorzien. Het is juist heel 

belangrijk dat deze problematiek en deze moge-

lijkheden integraal worden behandeld als er meer 

helderheid is over Europese fondsen op dit gebied. 

Ik vind het niet verstandig bij voorbaat deze mid-

delen al uit Aankopen Natuurterreinen te financie-

ren wanneer het complete overzicht met hetgeen in 

ontwikkeling is op het gebied van Europees beleid, 

plattelandsbeleid en op rijksniveau er niet naast 

wordt gelegd. Ik weet niet of dit nu echt de core-

business van de Reserve Aankopen Natuurterreinen 

moet zijn.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Laten wij in het beleids-

doel de meest geschikte middelen kiezen. Laten wij 

doelen en middelen goed uit elkaar houden, c.q. 

juist aan elkaar koppelen. In het voorliggende be-

stedingsvoorstel wordt de financiering van Groene 

Diensten gekoppeld aan de reserve voor de aankoop 

van natuurterreinen, maar de doelstelling voor het 

plattelandsbeleid en de doelstellingen die wij heb-

ben bij de Groene Diensten zijn niet identiek aan 

de doelstellingen die wij hebben bij de aankoop van 

natuurterreinen om de EHS te realiseren. Gedeelte-

lijk lopen ze parallel, maar lang niet altijd en lang 

niet overal. Immers, bij de financiering van Groene 

Diensten gaat het lang niet altijd over agrarisch 

natuurbeheer. Groene Diensten proberen wij in een 

groot deel van de provincie van de grond te krijgen, 

niet alleen in de gebieden die begrensd zijn door de 

EHS.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Gezien het punt van discussie dat door de fractie 

van de ChristenUnie is ingebracht over de Groene 

Diensten en enige andere aspecten, heb ik gevraagd 

dit onderwerp nog eens integraal als bespreekpunt 

te agenderen voor de relevante commissie. Ik stel het 

op prijs daarvoor een toezegging van het college te 

krijgen.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De discussie over Groene Diensten in 

het kader van Programma Beheer komt automatisch 

op de Staten af. Die discussie zal echter als het gaat 

om het doel, niet veel nieuws bevatten. Ik begrijp 

wel waar de angel zit. Die zit namelijk in de ge-

dachte dat via particulier en agrarisch natuurbeheer 

de doelstellingen voor natuur minder goed zullen 

worden gehaald. Dat is een discussie die heel lastig 

te voeren is, omdat wij nog maar net begonnen zijn 

met de mogelijkheden van agrarisch en particulier 

natuurbeheer. En Groene Diensten dekt voor 99% 

dat onderdeel. Dan gaat het over slootkantbeheer 

en dergelijke en over omzetting van landbouwgrond 

in natuur. Op dit moment biedt de regeling de ga-

rantie, als een particulier of een agrariër zijn deel 

van de grond wil omzetten in natuur en dus deel 

wil laten uitmaken van de EHS bijvoorbeeld, dat hij 

aan dezelfde normen moet voldoen als de natuur-

beherende organisaties. In die zin is er dan ook een 

garantie dat de natuurkwaliteiten bij agrariërs en 

particulieren is gezekerd.

Wij menen dan ook dat het budget voor agrarisch 

en particulier natuurbeheer, Groene Diensten, vol-

komen terecht is opgenomen in dit hoofdstuk, ook 

al omdat wij er voortvarend mee aan de slag willen 

gaan en niet een nieuwe discussie willen afwachten. 

Ik ontraad dus op dit moment het amendement. 

Ik zeg wel toe dat er een discussie komt in de com-

missie, waarin het natuurbeheer inclusief Groene 

Diensten, onder het onderdeel Programma Beheer, 

zal worden behandeld. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen. 

Hebben alle fracties kennis kunnen nemen van het 

amendement? Zo ja, dan breng ik het amendement 

in stemming.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna het amendement te verwerpen, met 

de aantekening dat de fracties van de ChristenUnie, 

D66. GL en de SP geacht worden voor het amende-

ment gestemd te hebben.

De VOORZITTER: Dan breng ik het voorstel in 

stemming.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Wij verlangen aantekening 

bij het tweede lid, waarover het amendement ging.
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Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de 

aantekening dat de fractie van de ChristenUnie ge-

acht wordt gestemd te hebben tegen lid 2 van het 

Bestedingsvoorstel middelen Coalitieakkoord Re-

serve aankopen natuurterreinen.

PS2004BEM13

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot instemming 

met de Voorjaarsnota 2004. (vervolg )

De VOORZITTER: Ik begrijp, als afsluiting van de 

tweede termijn van de kant van de Staten, dat er een 

moment is voor het indienen van een motie.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

wil namens alle fracties van deze Staten de navol-

gende motie indienen, waarbij ik aanteken dat het 

onze gedachte is dat deze motie via de Statengriffie 

naar de juiste plekken wordt geleid. Als de motie 

wordt aangenomen, is het namelijk een uitspraak 

van de Staten.

Motie 5 (alle fracties)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 24 mei 2004;

gelezen:

-  het wetsvoorstel WGR-plus;

-  de reactie van Gedeputeerde Staten aan het 

IPO d.d. 12 mei 2004;

overwegende:

-  dat het wetsvoorstel WGR-plus de volwaardige 

positie van de provincie terzake de kaderstelling 

op het terrein van met name de ruimtelijke 

ordening en verkeer en vervoer miskent, zeker 

daar waar het de specifiek Utrechtse situatie 

betreft met een grote bestuurlijke dichtheid;

-  dat eerdere pleidooien terzake geen effect heb-

ben gesorteerd, waarbij verwezen wordt naar 

de Statenmotie d.d. 10 november 2003 en de 

activiteiten van Gedeputeerde Staten ter uit-

voering daarvan;

spreken uit:

-  dat in het huidige wetsvoorstel het herstel van 

de hiërarchie in het openbaar bestuur en de 

kaderstellende rol van de provincie met betrek-

king tot de ruimtelijke ordening en verkeer en 

vervoer ten opzichte van de WGR-plus-regio 

niet wordt gerealiseerd;

-  dat dit gezien de bestuurlijke drukte in het 

Utrechtse tot een onwerkbare bestuurlijke situ-

atie leidt;

-  deze motie ter kennis te brengen van de actoren 

op het terrein van de bestuurlijke organisatie, 

zoals de minister van Buitenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de Tweede en de Eerste 

Kamer der Staten-Generaal, het IPO, de VNG 

en het BRU,

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

Ik stel voor dat wij de behandeling van de voorjaars-

nota opnieuw opschorten. Ik keer terug naar de nog 

af te handelen agendapunten.

PS2004BEM16

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot instemming 

met de conceptjaarrekening 2003 en het indienen 

van zienswijzen op de ontwerpbegroting 2005 van 

Regio Randstad. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! De begroting Regio Randstad. Ons standpunt 

is hetzelfde als het standpunt dat mijn fractie heeft 

verwoord in de Statenvergadering van 19 mei 2003: 

samenwerking is prima, maar niet door middel van 

een opgetuigde organisatie met een begroting van 

bijna e 2.000.000. Beleid op onderwerpen zoals be-

drijventerreinen, waterbeheer en plattelandsontwik-

keling dient, ook met het oog op de democratische 

controle, provinciaal plaats te vinden, waarna het 

uiteraard in samenwerking kan worden uitgevoerd. 

De fractie van de SP stemt dan ook tegen de ont-

werp-begroting 2005 van Regio Randstad. Wij on-

dersteunen overigens Gedeputeerde Staten ten volle, 

wanneer zij stellen dat het onnodig en zonde van 

het geld is om ontwerp-begrotingen in kleur te laten 

drukken.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de 
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aantekening dat de fractie van de SP geacht wordt 

tegen de ontwerpbegroting 2005 van Regio Rand-

stad gestemd te hebben.

PS2004REG08

Voorstel op initiatief van de fracties van Christen-

Unie, GroenLinks, PvdA en SP tot het voorkomen 

van de vestiging van megasupers.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Swane 

voor een ordevoorstel.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Op de agenda staat het initiatiefvoorstel “Megasu-

pers”. Ons voorstel van orde is dit voorstel eerst in 

de commissie te behandelen, zodat daarover inhou-

delijk en technisch gesproken kan worden en zodat 

helder is of zaken al dan niet kunnen. Dan bedoel 

ik: in alle opzichten. Eigenlijk is dat de weg die het 

initiatiefvoorstel, op mijn agenda onder punt 22, 

van de PvdA is gegaan. Dat is de koninklijke weg 

wat ons betreft. Wij zouden ons ook kunnen voor-

stellen, allemaal binnen de orde, dat het Reglement 

van Orde aangepast wordt op het onderdeel Ini-

tiatiefvoorstellen, waarbij initiatiefvoorstellen met 

grote urgentie rechtstreeks naar de Staten gaan en 

anders de te doengebruikelijke weg volgen. 

Wij stellen dus voor het initiatiefvoorstel eerst in de 

commissie te behandelen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Het initiatief komt mede uit onze gelederen. Wij 

kunnen ons hierin wel vinden. Het is een initiatief-

voorstel vanuit de Staten, maar ook die voorstellen 

behoren de gebruikelijke gang te maken langs de 

commissies. Wij kunnen dus wel instemmen.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Namens de fracties van GL, de SP en de heer 

Schreurs op persoonlijke titel wil ik er graag mel-

ding van maken dat wij het zeer zouden betreuren 

indien dit agendapunt wordt doorgeschoven. De 

oorsprong van dit voorstel ligt in een brief van de 

heer Jansen, gedateerd 8 juli 2003. In de commis-

sie REG is dit onderwerp maar liefst drie keer een 

maand opgeschoven. Hoezo presterende provincie?

De VOORZITTER: “Provincie” is wel een heel grote 

verzamelnaam.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Als mede-indiener van het initiatief-

voorstel kunnen wij ons goed vinden in het voorstel 

van de heer Swane voor een latere behandeling. Ook 

zijn suggestie om het Reglement van Orde voor dit 

soort zaken aan te scherpen, heeft onze instemming.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn het eens met het ordevoorstel.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Ook onze fractie is het eens met het orde-

voorstel.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voor-

zitter! Ook de fractie van de SGP is het ermee eens.

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn het eens met het ordevoorstel.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinci-

ale Staten het ordevoorstel te aanvaarden, met de 

aantekening dat de fractie van de SP, GL en de heer 

Schreurs geacht worden tegen het ordevoorstel ge-

stemd te hebben.

De VOORZITTER: De griffie zal het initiatief ne-

men om het onderwerp te agenderen in de juiste 

commissie. Wij zullen eveneens acht slaan op de 

opmerking die is gemaakt over het Reglement van 

Orde.

PS2004IME04

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot overdracht 

gedeelte van de provinciale weg N210 aan de ge-

meente IJsselstein.

PS2004IME05

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot overdracht 

van het beheer en onderhoud van het resterende 

gedeelte van de provinciale weg N407 aan de ge-

meente Utrecht.

PS2004IME08

Op het voorstel van de heren Bos, Van Bokkem en 

Van der Kolk van de PvdA-Statenfractie tot instem-

ming met het subsidiëren van een restauratieoplei-

dingstraject.
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PS2004ZCW04

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling 

van de notitie”Cliënt in perspectief; Versterking 

Cliëntpositie in de zorg- en dienstverlening en 

jeugdzorg in de provincie Utrecht 2004-2007.”

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorstellen.

PS2004BEM13

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot instemming 

met de Voorjaarsnota 2004. (vervolg)

De VOORZITTER: Wij moeten nog de tweede ter-

mijn van de kant van het college afhandelen, evenals 

de moties en de eindbesluitvorming.

Ik stel voor de vergadering te schorsen.

Schorsing van 16.40 – 16.52 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Tegen mevrouw Raven, de heer Bijkerk 

en ook anderen, wil ik over het Stimuleringsfonds 

het volgende zeggen. Vandaag stellen de Staten met 

het vaststellen van de voorjaarsnota natuurlijk ook 

de kaders op hoofdlijnen voor wat betreft het Sti-

muleringsfonds. Wij moeten daarover geen enkel 

misverstand laten bestaan. Waaruit bestaan die ka-

ders:

- De hoogte van het bedrag, nadat wij het principe 

hebben omarmd en dat doen de Staten.

-  De uitgangspunten.

-  De spelregels.

-  De thema’s.

Over de spelregels hebben de Staten een suggestie 

gedaan om ook aan te kunnen sluiten bij bestaand 

beleid. Het college is daarmee akkoord. 

Met betrekking tot de thema’s hebben de Staten 

gezegd zorg expliciet te maken. Het college is ook 

daarmee akkoord.

Daarmee is het kader voor het Stimuleringsfonds 

gegeven en zitten wij volstrekt op één lijn. 

Het college gaat nu op pad naar de inhoudelijke 

uitwerking; de projectsuggesties, de projectuitwer-

kingen. Dat zijn projecten die vanuit de ambtelijke 

organisatie, gevoed door de maatschappelijke in-

stelling – de samenleving – op ons bordje komen. 

Die belanden via het college bij de Staten. Het zijn 

echter ook suggesties die vandaag door de Staten 

zijn genoemd en die wij tegen het licht gaan houden 

en waarvan wij bekijken of ze meegenomen kunnen 

worden. Dat geldt in elk voor het project Domotica. 

De Staten hebben bij meerderheid daarvoor een 

motie ingediend en het college neemt die mee. Dat 

is natuurlijk.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Meenemen of uitvoeren?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Gevraagd is in september een voort-

gangsstuk te krijgen, een tussenstap. Het college 

heeft gezegd die neer te zullen leggen in de com-

missie BEM om de stand van de projecten, waarin 

Domotica natuurlijk wordt opgenomen, met de 

Staten oriënterend te bespreken. Dit, als opmaat 

naar de begrotingsbehandeling, waar de Staten over 

alle projecten die worden voorgesteld en die door 

de Staten worden aangevuld of weggestreept, finaal 

besluit. 

De procedure is volstrekt helder, lijkt mij. Wij gaan 

nu werken op projectniveau, in september is er in de 

commissie BEM een oriënterende bespreking – zijn 

wij op de goede weg? – en vervolgens zal een con-

creet voorstel bij de begrotingsstukken aan de Staten 

ter besluitvorming worden voorgelegd. Er kan geen 

misverstand over zijn.

Speciaal tegen de fractie van GL zeg ik, dat wij daar-

bij natuurlijk duidelijk zullen maken wat de relatie 

is met bestaand beleid of met de “Agenda 2010”. Het 

is niet de bedoeling dat er allerlei ophopingen zullen 

gaan ontstaan. Dat is logisch. 

Tegen mevrouw Raven zeg ik, dat er geen misver-

stand mag bestaan over de uitgangspunten. Struc-

turele uitgaven, zelfs voor de Molenstichting en de 

molenproblematiek, komen niet ten laste van het 

Stimuleringsfonds. Bij het Stimuleringsfonds gaat 

het uitsluitend om incidentele investeringen. Dat 

kan ook inhouden een eenmalige investering in het 

achterstand van de molens. De structurele lasten 

echter daarvan horen thuis in de reguliere middelen.

De heer Swane vroeg een overzicht van de uitzet-

tingen. Dat kan hij ontvangen. Het zit bij de jaar-

rekening dan wel bij de begroting. Wij kunnen dat 

overzicht voor hem eruit lichten.
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Hij vroeg zich verder af waarom het thema Mobili-

teit niet is meegenomen als een van de thema’s bij 

het Stimuleringsfonds. Daarover heeft het college 

een volstrekt heldere opvatting. Als er één sector 

is waarvoor wij bij de coalitiebesprekingen de fi-

nanciering van de gewenste investering hebben 

veiliggesteld, dan is dat wel de sector Mobiliteit. Ik 

verwijs de heer Swane naar pagina 16 van het coali-

tieakkoord, waar uitvoerig en expliciet is beschreven 

hoe die financiering is geregeld. Het totale SMPU, 

alle investeringen die daar zijn vastgelegd door de 

Staten, is voorzien van een financiële dekking. Die 

dekking bestaat uit een forse dotatie elk jaar uit de 

Algemene Middelen – het is dus een voorziening 

Grote Werken; veiliger kan het niet –, rentebaten uit 

de REMU-opbrengsten, de opcentenverhoging mo-

torrijtuigenbelasting, zoals is besloten met instem-

ming van alle drie coalitiepartijen. Het is dus niet 

nodig in het Stimuleringsfonds daarvan een nieuw 

thema te maken. Ik wil dit in alle duidelijkheid stel-

len, want dit is een punt waaraan wij in de Staten 

moeten vasthouden.

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

mijn eerste termijn heb ik gezegd, bijvoorbeeld bij 

zaken zoals Randstadspoor, dat je er rekening mee 

moet houden dat dit soort situaties ontstaan. Ik 

heb daarbij gezegd dat het niet de bedoeling is via 

de achterdeur allerlei mobiliteitsvraagstukken naar 

voren te halen. Ik heb gezegd dat het niet via de 

achterdeur over rand- en rondwegen gaat. De mo-

gelijkheid moet echter bestaan onder het onderdeel 

Economie de mobiliteit een plaats te geven, voorzo-

ver dit soort situaties zich daar voordoen. Wat kan 

daartegen zijn?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik vat het in één zin samen: tel uw 

zegeningen. De totale mobiliteitsvragen en –investe-

ringen zijn financieel afgedekt. Ik wil daarbij opmer-

ken, gelet op het economische tij vandaag de dag, 

dat de aanbestedingen van die investeringen nog 

wel eens lager uitvallen dan dat die aanvankelijk zijn 

geraamd. In die zin zitten er zelfs binnen het totale 

SMPU, althans op dit moment, financiële voordelen. 

Dat kan op termijn natuurlijk anders zijn wanneer 

de economie aantrekt. In die zin is de voorziening 

dus volstrekt dekkend voor het geheel. Dat geldt 

zelfs voor de rond- en randwegen, zoals de heer 

Swane weet. 

De heer Streefland sprak over de reserves en voor-

zieningen. Ik weet niet of hij dat bedoelt, maar er 

komt een herijking van nut, noodzaak en al dan niet 

rentebijschrijving van alle reserves en voorzieningen. 

Eind dit jaar/begin volgend jaar kan hij dit tegemoet 

zien en periodiek houden wij dat tegen het licht. 

Als het gaat om zijn opmerking over de gederfde 

rente van een deel van het Stimuleringsfonds dat 

afgedekt moet worden, voert het nu te ver om dat 

technisch uit te werken. Op het moment dat wij in 

september bij de commissie BEM komen voor een 

eerste, oriënterende bespreking zullen wij duidelijk 

maken waar dat precies uit bestaat. 

Namens het college wil ik de moties langsgaan. 

Motie 1 is akkoord. 

Motie 2 nemen wij uiteraard mee bij de begrotings-

voorbereiding als dat een brede wens van de Staten 

is. 

Motie 3 gaat over de “Agenda 2010”. Het college 

vindt deze motie wat curieus, omdat deze in onze 

ogen volstrekt overbodig is. In de commissie BEM 

gaan wij namelijk uitvoerig praten, naar aanleiding 

van de behandeling hedenochtend in het senioren-

convent, over de voortgangsrapportage van “Agenda 

2010” en de financiële dekking van de afzonderlijke 

projecten. Wij vinden deze motie dus wat overbodig. 

Wij doen echter in feite wel wat er staat; het komt 

in de commissie terug. Gelet op de systematiek voor 

overbodige moties hier in huis, wil ik suggereren de 

motie in te trekken.

Motie 4 is akkoord en past in het beleid waar de 

sector zorg op koerst. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ons wordt statenbreed een motie voor-

gelegd. Wij zien deze motie dan ook als een on-

dersteuning van het feit dat wij de zorg delen over 

de toekomst van de discussie. Ik ben blij dat hierin 

de Staten een eigen verantwoordelijkheid hebben 

gekozen en die verantwoordelijkheid ook willen 

uitvoeren. Ik heb begrepen dat de motie via de Sta-

tengriffie als Statenmotie ook naar de partners gaat, 

die in het derde dictum zijn genoemd. Ik waardeer 

het bijzonder dat dit ruimte laat aan het college om 

het traject van de amendementen ten volle te gaan 

benutten. Dan hoop ik dat de tweede overweging, 

waarin gesteld wordt dat eerdere pleidooien geen 

effect hebben gesorteerd, toch effect zal krijgen. Wij 

zullen elkaar in elk geval nog ontmoeten in deze dis-
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cussie. Wij nemen uiteraard kennis van de motie en 

respecteren het besluit dat de Staten dienaangaande 

hebben genomen.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Als het de actualisering van de bestemmings-

plannen betreft, had mevrouw Van Keulen de angst 

dat gemeenten die hun werk wel goed doen, meer 

ruimte wordt gegeven om woningen te bouwen. 

Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Als ik het heb 

over meer ruimte, dan heb ik het niet over meer 

woningen, want ook gemeenten die het wel goed 

doen moeten zich houden aan het streekplan en de 

bestemmingsplannen. 

Op gemeenten die het niet goed doen, kunnen wij 

wat extra toezicht houden ook in het kader van 

ruimtelijke ordening, zodat je het ze, om zo te zeg-

gen, wat moeilijk maakt. Gemeenten die het juist 

wel goed doen in het kader van artikel 19, kun je 

wat meer vrijheden geven om zelf de zaken aan te 

pakken. Ik denk aan iets in die sfeer. Wij moeten 

echter nog kijken naar de mogelijkheden die wij 

hebben om dat te stimuleren. Daarom wil ik het 

geld ook nog niet weggeven, maar ik wil wel duide-

lijk maken dat er geen geld wordt uitgegeven zonder 

daarover eerst met de commissie voor ruimtelijke 

ordening te spreken. Wij willen ook graag met deze 

commissie spreken over de vraag welke maatregelen 

wij gaan nemen om het doel dat wij hadden, na-

melijk dat gemeenten hun bestemmingsplannen op 

tijd inleveren, te gaan realiseren. Ook dat komt dus 

terug. 

Dan heeft mevrouw Van Keulen enige zorgen geuit 

over het Hart van de Heuvelrug. Het moet helder 

zijn dat de bedoeling van het Hart van de Heuvelrug 

is om groen te realiseren en om een aaneengesloten 

gebied met ecoducten te maken. Het rood is nodig 

om het groen te realiseren. Dat betekent dus dat het 

ene een middel is en dat het andere een doel is. Dan 

komt er dus meer groen dan rood.

De VOORZITTER: Dan sluit ik de beraadslagingen 

over de voorjaarsnota af. Ik kom tot afhandeling van 

moties en voorstel.

De moties 1 en 2 zijn statenbreed ingediend en wor-

den door het college omarmd.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie 1 met algemene stemmen te aanvaar-

den.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie 2 met algemene stemmen te aanvaar-

den.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! Gehoord hebbende het antwoord van de 

gedeputeerde – hoewel ik het woord “curieus” niet 

erg aardig vond, maar in “overbodig” kan ik mij wel 

vinden – ga ik ervan uit dat in de commissie ook 

de prioritering aan bod komt. Ja? Dat wilde ik even 

duidelijk weten.

Ik trek de motie in.

De VOORZITTER: Uit het antwoord mag u afleiden 

dat de prioritering in de commissie aan de orde 

komt.

Motie 4 is statenbreed ingediend en omarmd door 

het college.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Motie 4 is niet statenbreed ingediend. De fractie 

van de SP heeft de motie niet mede-ingediend. Wij 

stemmen tegen. Ik wil daarover graag een verklaring 

afleggen.

Wij delen de zorgen rondom de nieuwe Wet op de 

jeugdzorg. Het recht op de zorg is lastig te combi-

neren met kostenbeheersing. De problemen wor-

den steeds complexer en er is een groot tekort aan 

capaciteit. De wachtlijsten dijen uit, gezinsvoogden 

hebben veel te weinig tijd voor veel te veel kinderen 

en kinderen zitten in een justitiële inrichting, terwijl 

zij geen misdaden gepleegd hebben maar hulp nodig 

hebben. Toch denken wij niet dat een cliëntenvolg-

systeem een oplossing is. Enkele bezwaren: 

- Wie bepaalt van welk kind gegevens vastgelegd 

gaan worden?

-  Hoe verhoudt het raadplegen door de politie 

zich met de privacyregels?

-  Wie gaat de managementgegevens uit het sy-

steem halen?

-  Gaat de provincie hier weer een groep ambtena-

ren op zetten?

Onze denkrichting gaat veel meer uit naar zaken als:

-  Vermindering van het aantal instanties dat zich 

met de jeugdzorg bezighoudt.

-  Terugdraaien van bezuinigingen op de jeugdzorg.

-  Vermindering van bureaucratie.

-  Meer geld voor gezinsvoogden.
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De VOORZITTER: Met excuses dat ik dat niet ge-

signaleerd had.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie 4 te aanvaarden, met de aantekening 

dat de fractie van de SP geacht wordt tegen de motie 

gestemd te hebben.

De VOORZITTER: Motie 5 is statenbreed ingediend 

en door het college omarmd. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie 5 met algemene stemmen te aanvaar-

den.

De VOORZITTER: Dan kom ik aan de afhandeling 

van het voorstel zelve.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij willen graag aangetekend hebben dat wij niet 

akkoord zijn met de stelpost “Nog toe te wijzen 

middelen”.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de 

aantekening dat de fractie van de SP geacht wordt 

tegen de stelpost “Nog toe te wijzen middelen” ge-

stemd te hebben.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is redelijk uniek wanneer een Statenlid een kind 

krijgt terwijl wij hier zitten te vergaderen. Niet het 

Statenlid, de heer Witteman zelf overigens, maar het 

is misschien wel aardig dat wij hem als Staten een 

felicitatie sturen.

De VOORZITTER: Attent dat u daaraan denkt. 

Namens de Staten zullen wij ervoor zorgen dat daar 

een grote bos bloemen wordt bezorgd. 

- Sluiting

De VOORZITTER: Ik sluit de vergadering met 

de mededeling dat het diner dat is voorzien vanaf 

ongeveer half zes hiernaast geserveerd zal worden. 

Toen wij vanochtend zagen dat het niet nodig was 

de avond voor het vergaderen te gebruiken, konden 

wij niet meer afzeggen. 

(Einde van de vergadering om 17.10 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 28 juni 2004.

De voorzitter,

De griffier,
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TOEZEGGINGEN GS 

VOORJAARSNOTA

-  Het besluit inzake het Stimuleringsfonds biedt 

bij de behandeling in september ruimte voor de 

inbreng van projecten/concrete voorstellen; het is 

geen dichtgetimmerd verhaal.

-  Spelregel b van het stimuleringsfonds – het 

stimuleringsfonds mag geen budgettaire verrui-

ming van het staande beleid tot gevolg hebben 

– komt te vervallen.

-  Het stimuleringsfonds krijgt als extra thema: 

zorg.

-  Er komt een ondergrens voor onttrekkingen aan 

het fonds, zodat niet teveel versnippering op-

treedt.

-  Er zal toezicht worden gehouden op de naleving 

van de verplichting van natuurcompensatie.

-  De nota kleine kernen van de SGP-fractie wordt 

bij het kleine kernenbeleid betrokken.

-  Het actieplan Arbeidsmarktbeleid wordt in het 

3e kwartaal aan de commissie aangeboden.

-  In het streekplan zal maximaal 50 MW wind-

energie worden opgenomen.

-  Gemeenten die hun bestemmingsplannen niet 

op orde hebben zullen hiervoor geen financiele 

tegemoetkoming krijgen; in plaats hiervan wordt 

bezien of gemeenten die hun zaken wel op orde 

hebben meer ruimte kunnen krijgen in de sfeer 

van (minder) toezicht.

-  Het college meldt in september de stand van za-

ken bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

NATUURBEHEER

Er zal in de commissie overleg plaatsvinden over de 

financiering van groene diensten.


