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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw 

vergadering. Ik meld bericht van verhindering van 

mevrouw Van Bruggen, de heer Van de Groep, de 

heer Vis, de heer Najib en de heer Van Bokkem.

Te uwer informatie meld ik dat er wat televisieop-

namen worden gemaakt. Dat gaat over het vader-

schap van de heer R. De Vries.

Ingekomen	stukken

1. Brief van de gemeenteraad van Hilversum d.d. 

16 mei 2006; betreffende motie gemeenteraad 

Hilversum inzake A6/A9

2. Brief van Nederlandse Vereniging tot 

Bescherming van Dieren; betreffende dierenwel-

zijn en Provinciale Statenverkiezingen

3. Brief van Stichting Heiligenbergerbeekdal d.d. 

30 mei 2006 betreffende de provincie heeft geld 

over ... voor het beekdal; een stadspark voor 

iedereen !

De VOORZITTER: In afwijking van wat er op die 

lijst staat, stel ik voor de onder punt 3 vermelde 

brief van de Stichting Heiligerbergerbeekdal door te 

geleiden naar de commissie.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorgestelde gewijzigde wijzen van afdoening.

Vragenhalfuurtje

De VOORZITTER: Niemand heeft zich gemeld 

voor het vragenhalfuurtje.

Vaststellen	besluitenlijst	van	de	vergadering	van	

15	mei	2006

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming stellen Provinciale Staten de besluitenlijst van 

15 mei 2006 ongewijzigd vast.

PS2006REG09

Rapport	Commissie	Onderzoek	Bouwstagnatie

De VOORZITTER: Ik wijs allereerst op een omissie 

in de tekst van de stukken: in het conceptbesluit 

moet: bij ‘Conform aanbeveling 7’ ‘Gedeputeerde 

Staten’vervangen worden door ‘Provinciale Staten’. 

Datzelfde geldt ook voor: ‘Conform aanbeveling 8’. 

Als de Staten die tekstwijzigingen toestaan, is daar-

mee tevens het conceptbesluit gewijzigd.

Conform het overleg in het fractievoorzittersoverleg 

stel ik u voor dit onderwerp als volgt te behande-

len: wij knippen dat in tweeën. Het gaat om een 

totaaldebat dat uiteraard moet eindigen in politieke 

conclusies. Van belang is echter dat eerst nog wat 

helderheid wordt verkregen over het standpunt 

van GS. Dat betekent dat er een eerste ronde is 

waarin de Staten de gelegenheid krijgen GS verdui-

delijkende vragen te stellen. Het gaat daarbij dus 

niet primair om het uitwisselen van standpunten, 

maar vooral om de verduidelijking in de vorm van 

nadere vragen over de brief van GS. Als die ronde 

is afgesloten, willen wij het over de inhoudelijke 

zaken rond dit onderwerp hebben. Dat betekent 

een gebruikelijke eerste termijn van de kant van PS 

die zal worden afgesloten met de mogelijkheid voor 

de voorzitter van de commissie zich in het debat 

te voegen. Dat zou om allerlei redenen kunnen, 

echter één van de mogelijkheden zou kunnen zijn 

dat daaruit nog enige verduidelijking voortkomt. 

Vervolgens krijgen uiteraard Gedeputeerde Staten 

de gelegenheid daarop in eerste termijn te reageren. 

Vanzelfsprekend moet dat debat wellicht nog met 

een tweede termijn en met ingediende moties 

leiden tot conclusies van de Staten en vooral dan 

ook conclusies die kunnen uitmonden in het voor-

liggende conceptbesluit waarin het nodige wordt 

gezegd over de aanbevelingen.

Dat leek ons de goede procedure om a) nog even 

helderheid te krijgen over de brief van GS en b) om 

er vooral voor te zorgen dat het daarna een debat 

wordt tussen de Statenleden onderling, waarbij 

uiteraard ook het standpunt van GS wordt betrok-

ken. Als hierover geen nadere vragen en opmerkin-

gen zijn, stel ik voor dit op die voorgestelde wijze 

te doen. Voor de eerste ronde over de brief van GS 

geef ik het woord aan de heer Ruijs.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De 

procedurevoorstellen die door de fractievoorzitters 

vanmorgen zijn besproken, lopen in ieder geval 

in mijn eerste termijn hier en daar in elkaar over. 

Toch zal ik mijn meeste energie stoppen in deze 

termijn zodat ik de volgende termijn kort kan 

houden.
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Onze fractie vindt het een goede zaak dat binnen 

het duale stelsel vanuit de Staten het initiatief 

voor dit onderzoek is gekomen. De commissie 

inzake onderzoek bouwstagnatie heeft haar werk 

verricht en wij waarderen dat. Uit de wijze waarop 

procedureel de interactie binnen de Staten met 

hun organen heeft plaatsgevonden, kunnen wat 

ons betreft enige lessen worden getrokken. Dat 

hoort nu eenmaal zo bij nieuwe initiatieven, bij de 

evaluatie of anderszins zullen wij daarop dan ook 

terugkomen. Het gaat vandaag om de inhoud, om 

de mensen die een woning nodig hebben. Cijfers, 

procedures en stenen zijn geen doel, maar wel 

onontkoombaar.

De bouwstagnatie en de feiten.

In het verre verleden konden strategen zich bij hun 

beleidskeuze niet baseren op cijfers. Zij moesten 

het doen met wichelaars en orakels. Onze generatie 

bestuurders heeft gelukkig statistieken op basis 

waarvan wij ons oordeel kunnen vellen. Dat blijkt 

echter af en toe ook problemen te geven, gezien 

de conclusies van de commissie over het toch nog 

jonge streekplan van onze provincie en de daarin 

gehanteerde cijfers.

Wij concluderen dan ook dat wij goed moeten 

blijven checken welke cijfers kloppen. Dat geldt ook 

voor de door de commissie aangedragen cijfers. 

Het onderwerp is té belangrijk om per definitie te 

denken dat de beschikbare cijfers – ook die van nu 

– representatief zijn. Dat leert blijkbaar ook ons 

eigen streekplan van 2005.

De VOORZITTER: Mag ik u even onderbreken? 

Het voorstel dat in het fractievoorzittersoverleg is 

gedaan, was om eerst even een gespreksrondje te 

maken over de brief van GS. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

vind het plezierig dat de Gedeputeerde Staten zo 

dadelijk reageren op de punten die wij beleidsmatig 

aandragen en die bij ons aan de orde komen. 

Daarbij vinden wij niet alleen de standpunten van 

de commissie interessant, maar zeker ook die van 

GS, alvorens wij verder gaan. Uit de toelichting 

op de procedure meen ik te hebben begrepen dat 

dit wel tot de mogelijkheden behoort. Ik ben het 

echter met u eens dat ik daarnet via u een beetje 

overvallen ben door de procedure die ik nu dien te 

bewandelen.

De VOORZITTER: Dat zijn uw woorden. Ik ga niet 

over de vraag of u overvallen bent. U hebt echter 

het woord.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Als 

mijn mede-Statenleden en ook de voorzitter van 

de commissie het niet als hinderlijk beschouwen 

dat ik op deze wijze doorga, zal ik mijn verhaal 

vervolgen. Anders ben ik best bereid deze beurt 

voorbij te laten gaan en in tweede termijn mijn 

verhaal te houden. Ik zie echter uit de reacties dat 

de Statenleden er geen bezwaar tegen hebben dat ik 

mijn verhaal vervolg.

De VOORZITTER: Overigens ga ik erover of u het 

woord krijgt en houdt. Dat is wat anders.

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

heb daar wel bezwaar tegen. Wij hebben afgespro-

ken helderheid te krijgen over de brief van GS en 

dat wij daarover een aantal vragen zouden stellen 

ter verduidelijking om vervolgens de behandeling 

te doen die thuishoort in de Staten en waarover 

de Staten onderling kunnen discussiëren. De heer 

Ruijs houdt nu gewoon zijn betoog, waarmee hij 

echter beter kan wachten tot de termijn begint 

waar dat op zijn plaats is. Dan gaan we die vraag 

aan GS stellen waarna het college zonodig nog kan 

reageren op de eerste termijn van de heer Ruijs. Ik 

heb namelijk begrepen dat hij nu drie termijnen 

zal gebruiken, of een termijn op het verkeerde 

moment. Ik verzoek de heer Ruijs daarom toch zich 

aan de regeling te houden zoals in het fractievoor-

zittersconvent is afgesproken.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ook 

als er slechts één Statenlid is dat bezwaren heeft, is 

dat voor mij een goede reden om nu een voorstel te 

doen. Laat mij aan het einde van de eerste termijn 

nog mijn reactie naar voren brengen. Ik zal dan 

mijn reactie geven op de brief van GS, zoals de heer 

Swane nu voorstelt.

De VOORZITTER: Dan is nu het woord aan de 

heer Levering.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat we vanmiddag hier meemaken is 

in zekere zin de triomf van het dualisme. In de 

afgelopen periode is er veel gesproken over het 



- 12 juni 2006, pag. 13 -

dualisme. Zonder het dualisme hadden wij echter 

niet zo’n onderzoekscommissie en –rapport gehad. 

Hoe zou het immers onder het monisme gekund 

hebben dat de Staten zelf een onderzoekscommis-

sie instellen naar aanleiding van een gebeuren op 

een beleidsterrein dat zó de kern van zaken van 

PS raakt? Ik heb het nu niet over de afspraken 

die door de fractievoorzitters zijn gemaakt over 

de orde van dit debat. In het verleden van het 

dualisme en van het karakter van het dualisme, 

hadden wij veel liever gezien dat wij als Staten en 

met de commissie eerst over het rapport hadden 

gesproken. Inmiddels hebben wij daarover een heel 

goede discussie gehad in de commissie Ruimte 

en Groen om vervolgens van GS te horen hoe het 

college tegen de uitkomsten en aanbevelingen van 

het rapport aankijkt. Naar aanleiding van de brief 

heb ik dan ook op dit moment aan GS niet zo veel 

te vragen. Of anders gezegd: misschien ook wel 

heel erg veel. Wat is er namelijk aan de hand? Als 

ik de brief van GS bekijk dan zie ik dat GS zich 

aangaande een groot aantal punten op de vlakte 

houden. Eigenlijk lezen wij hier en daar opmer-

kingen als “Wij vinden het ook belangrijk” en “We 

waren er al mee bezig”. Het blijkt echter dat op dit 

moment bij GS het gevoel van urgentie ontbreekt. 

Wat is er aan de hand? Er ligt een onderzoeks-

rapport. We zijn nauwelijks anderhalf jaar met 

het streekplan bezig en het blijkt nu al zo te 

zijn dat wij, achteraf gesproken, van verkeerde 

cijfers uitgaan. Of de cijfers zijn inmiddels weer 

achterhaald. Ik hoor dus graag van GS of zij de 

cijfers die in het rapport zijn gehanteerd ook als 

uitgangspunt nemen voor de behandeling van deze 

problematiek.

Daarom stel ik graag één algemene vraag. Ik 

heb al gezegd te vinden dat GS zich te veel op de 

vlakte houden. Als het om de aanbevelingen gaat 

die hier vanmiddag ter discussie staan, zou de 

gedeputeerde dan kunnen zeggen welke aanbeve-

ling door GS nu wordt overgenomen en welke er 

in het rapport wordt afgewezen? Dan weten wij 

precies waarover wij deze middag verder moeten 

discussiëren. Wat dat betreft, hoor ik graag heldere 

antwoorden van het college.

De VOORZITTER: Dank u zeer. Het woord is aan 

de heer Swane.

Van deze interval maak ik gebruik om de heer De 

Vries ook namens de Staten geluk te wensen met de 

geboorte van zijn dochter.

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

sluit graag aan bij die felicitaties aan het adres van 

de heer De Vries. Wij hebben het hier vandaag over 

stagnatie, maar wij moeten constateren dat Ralf de 

Vries in zijn privé-leven dat woord in ieder geval 

niet kent.

De VVD heeft een paar vragen voor het college 

van GS. Dat zijn dezelfde vragen als de heer 

Levering heeft gesteld. Het is ons niet duidelijk 

of GS dezelfde urgentie zien bij het probleem als 

de commissie. Wij hechten er indringend aan het 

antwoord daarop van GS te vernemen omdat dit 

vanmiddag een vrij essentieel punt is in de discus-

sie.

Als reactie op aanbeveling 1 van de commissie over 

de bouw van 7000 woningen in Rijnenburg doet 

het college een beschouwing en spreekt zich niet 

duidelijk uit voor of tegen deze bouw te zijn. Het 

college stelt zich in de bestuurlijke contacten met 

de stad Utrecht te richten op deze discussie. Wat 

betekent dat? Natuurlijk begrijp ik dat het voor GS 

bestuurlijk lastig is zich hierover uit te spreken; het 

college gaat hier immers niet over. Laat ik de vraag 

dan omkeren: stel dat gedeputeerde Ekkers wethou-

der van de stad Utrecht zou zijn. Wat zou hij in die 

positie dan zeggen?

De VOORZITTER: Hopen op een dubbelpositie.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat kan bij de VVD. Als een reactie op aanbeve-

ling 2 inzake de woningcorporaties stelt het college 

van GS dat men op 14 juni a.s. overleg heeft met 

de corporaties. Het manifest van de corporaties 

dateert van november 2005. Welke acties heeft 

het college in de tussentijd ondernomen? Waarom 

heeft het overleg pas nu na een maand of zeven 

plaats?

Voorts zegt het college als reactie op de aanbeveling 

2c van de commissie, onderzoek te zullen starten 

naar startersleningen. Kan het college uitleggen 

wat er nu in het Utrechtse nieuw dan wel anders 

is dan in vele andere gemeenten en in een aantal 

provincies? Waarom nu weer het zoveelste onder-

zoek en waarnaar dan? Wat denkt het college dan 

te ontdekken?

In reactie op aanbeveling 5 van de commissie 
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inzake de niet-meewerkende houding van de 

provincie kondigt het college wederom een onder-

zoek aan. De VVD heeft helemaal geen behoefte 

aan een onderzoek naar een algemeen gevoel bij de 

gemeenten. Volgens ons hebben wij toch niet voor 

niets een voornemen tot volledige reorganisatie 

van het provinciale apparaat over te gaan. Moeten 

we nu weer iets onderzoeken of kan het college 

ook duidelijk maken dat de kanteling van onze 

organisatie mede het gevolg is van de verkokering 

van onze organisatie, met alle gevolgen van dien? 

De VVD vindt in elk geval dat de conclusies van de 

commissie omtrent de provinciale hindermacht nu 

niet bepaald als iets nieuws kan worden beschouwd 

en dat het zaak is deze kwestie als een voorname 

rol mee te laten spelen in de in te zetten reorganisa-

tie van het ambtelijk apparaat.

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

Voorzitter! Mijn vraag beperkt zich tot de aanbe-

velingen. Het interessante van aanbeveling 1c is dat 

het college met geen woord rept over het zoeken 

naar woningbouwmogelijkheden buiten de rode 

contouren. De commissie stelt dat er eerst binnen 

de rode contouren moet worden gezocht. Mocht 

dat echter geen soelaas bieden dan zal er daarbui-

ten gezocht moeten worden, eventueel aan randen 

van kernen. In de reactie van GS is daarover geen 

woord meer terug te vinden. Ik vraag mij daarom 

af hoe het college daartegenover staat en nog 

steeds meent dat de rode contouren, zoals die in 

het Streekplan zijn vastgesteld, nog steeds overeind 

staan.

Wat aanbeveling 2 betreft, wordt weer een onder-

zoek aangekondigd – het college is immers zeer 

onderzoekend. Kan het college echter aangeven 

wanneer wij ongeveer de resultaten van dat onder-

zoek kunnen krijgen wat betreft de instrumenten 

voor maatschappelijk gebonden eigendom en 

startersleningen? Het zou toch mooi zijn als wij in 

de nieuwe Statenperiode daarmee direct aan de slag 

kunnen gaan.

Aangaande aanbeveling 6 is mijn fractie zeer teleur-

gesteld in de reactie van het college. De motie die 

wij daarover hebben ingediend, was heel duidelijk 

gericht op het realiseren van streefgetallen voor 

jongerenhuisvesting met daaraan gekoppeld een 

stimuleringsregeling om jongerenhuisvesting in de 

provincie op de kaart te krijgen. Wat wij nu terug-

krijgen is weer een onderzoek zonder dat daarbij 

duidelijk wordt wat GS nu willen onderzoeken. Ja, 

de behoefte, maar waarvoor hebben wij dan het 

aanjaagteam voor jongerenhuisvesting opgehe-

ven? Heeft dat team dan al niet gekeken naar de 

behoefte aan jongerenhuisvesting en waarom wordt 

dat nu niet gepresenteerd en meegenomen? Mijn 

fractie wil dus meer helderheid krijgen over wat er 

precies bij dat onderzoek van GS aan de orde moet 

komen en op welke termijn wij daarvan resultaat 

mogen verwachten.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Het college zegt waardering te 

hebben voor het onderzoek en dat de zorg over de 

achterblijvende woningproductie door het college 

wordt gedeeld. Tevens zijn er inmiddels enige 

concrete initiatieven ontplooid. Waar het college in 

de specifieke reacties ingaat op de aanbevelingen, 

geeft het college bij zijn reflectie op aanbeveling 1 

het belang aan van binnenstedelijke vernieuwing, 

waar die bijdraagt aan hogere belangen. Welke 

wegingsfactoren, zo vragen wij GS dan, liggen ten 

grondslag aan de kwalificatie ‘hogere belangen’? 

En wat moet worden verstaan aan het ongetwijfeld 

daartegenover staande begrip ‘lagere belangen’?

De commissie inzake onderzoek bouwstagnatie 

draagt in een van haar aanbevelingen het college 

op een provinciale kennisbank in te richten voor 

relevante regelgeving. Daarbij dient het college 

deze kennisbank actief te promoten. Uit de beant-

woording van het college zou kunnen worden 

opgemaakt dat GS hiervoor niet meteen overloopt 

van enthousiasme. Het college stelt immers voor te 

onderzoeken of het ontwikkelen van een kennis-

bank een bijdrage kan leveren aan de kennisover-

dracht aan gemeenten. Wij denken dat de commis-

sie niet zomaar met deze aanbeveling komt en dat 

zij nut en noodzaak daarvan heeft onderzocht. Ik 

vraag het college dan ook: waarom deze pas op de 

plaats met een zelfstandig onderzoek? Is er reden 

om te twijfelen aan het onderzoek van de commis-

sie dat heeft geleid tot deze aanbeveling? Zo ja, 

welke dan?

In aanbeveling 5 betreffende het einde maken aan 

de niet-meedenkende houding van de provinciale 

organisatie, zegt het college in zijn reactie daarop 

dat het creatief meedenken en faciliteren een 

behandelingswijze is die kan worden geëtaleerd. 
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Vervolgens wordt echter gesteld dat indien er 

een provinciaal belang wordt geschaad er weinig 

ruimte is voor flexibiliteit en creativiteit. Wet- en 

regelgeving en als slot op de deur de bestuursrech-

ter, kunnen een stokje steken voor een mogelijke 

negatieve houding van de provincie. Wij vragen 

ons af: waarom zo defensief? Wij hebben in ons 

land de scheiding der machten. De rechter dient 

echter niet te treden in de opportuniteit van 

besluiten van de uitvoerende macht. Heeft het 

college de ervaring dat de bestuursrechter op de 

stoel van het provinciebestuur gaat zitten als er 

coöperatief, stimulerend en faciliterend wordt 

bestuurd?

Ten slotte missen wij een expliciete reactie van GS 

op de zo te noemen aanbeveling 0: binnen drie 

maanden te rapporteren over de aanpak en het 

tijdpad van uitvoering van de genoemde besluiten, 

uiteraard hangende de uitkomsten van dit debat.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! De commissie heeft acht aanbevelingen 

gedaan waarop het college heeft gereageerd. Het 

valt ons op dat in de reactie van GS weinig door-

klinkt van eventueel eigen nalatig gedrag. Enkele 

aanbevelingen hadden volgens ons al veel eerder 

gerealiseerd kunnen worden. Ook vinden wij de 

reactie van GS afstandelijk, zoals bij de aanbeve-

lingen 4 en 7.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De collega van de ChristenUnie sprak 

daarnet over de scheiding der machten. Nu is de 

heer Witteman ook lid van de commissie. Graag 

wil ik van hem weten hoe dat kan.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is een heel goede vraag. Ik ben bij 

het begin van de commissie aanwezig geweest bij 

de installatie. Bij het einde van de commissie ben 

ik aanwezig geweest om de bloemen in ontvangst 

te nemen en tussenin heb ik op mijn rug gelegen. 

De VOORZITTER: Dat is iets om over na te 

denken.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Witteman staat hier dus als 

Statenlid dat dit agendapunt mede behandelt en 

niet nadrukkelijk als lid van de commissie.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat klopt.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is dus wel zo dat de heer Witteman 

gewoon de aanbevelingen van de commissie deelt? 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Uiteraard deel ik de aanbevelingen. Fijn dat de heer 

Levering dat mij heeft gevraagd.

Ook vinden wij de reactie van GS afstandelijk, 

zoals bij de aanbevelingen 4 en 7, die door GS ter 

kennisgeving worden aangenomen. Bij aanbeve-

ling 5 wordt de niet-meewerkende houding ernstig 

gevonden. Een onderzoek hiernaar wordt door GS 

ingesteld, zoals hier al eerder is gezegd.

Door de burgers in onze provincie wordt het 

gebrek aan woonruimte zeer ernstig gevonden. 

Gemiddelde wachttijden van zes tot acht jaar voor 

een huurwoning tekenen het probleem. Twee jaar 

geleden hebben wij GS door middel van een motie 

nog getracht op te roepen de woningbouw in de 

sociale sector te stimuleren. Helaas kon die motie 

niet op een meerderheid in deze Staten rekenen. 

Wij zijn daarom verheugd dat met aantekening 1 

onze motie van 8 november 2004 toch weerklank 

heeft gevonden.

Ten slotte hopen wij dat de aanbevelingen met 

verve door GS worden overgenomen, waaruit de 

betrokkenheid van GS blijkt bij de inwoners van de 

provincie Utrecht die al jaren moeten wachten op 

een betaalbare woning.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Net als mijn collega’s zal ik mij beper-

ken tot een algemene opmerking en tot een paar 

vragen die te maken hebben met de reactie van GS 

op dit rapport. Ik deel de mening van de collega’s 

dat de reactie op het rapport wat weinig gedreven-

heid toont, in de zin dat hier een rapport ligt dat 

vanuit de Staten een stuk werk met zich mee heeft 

gebracht, waarin een aantal zaken goed in beeld 

is gebracht en waarbij is gebleken dat het om een 

niet snel op te lossen probleem gaat. Het probleem 

is weliswaar niet helemaal nieuw. In die zin heeft 

het GS niet overvallen. Echter elementen daaruit 

en het inzichtelijk maken van de complexiteit in 

een integraal rapport dat hier nu voor het eerst 

op tafel ligt, had een andere reactie met zich mee 

kunnen brengen dan de waardering en vervolgens 
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de nieuwe dimensie van het onderzoek als het gaat 

om de prognose van het aantal woningen en van de 

bevolkingsgroei. Er zijn echter nog meer elementen 

die in dit onderzoek toch wel nadrukkelijk als 

nieuw naar voren komen. Dat had dus als rand-

voorwaarde een andere aansluiting kunnen geven 

in de zin van: hoe gaan we hier nu mee verder. Wij 

verwachten dat de provincie als regisseur, maar ook 

als ondernemer, hier als het ware voluit tegenaan 

gaat, wetend dat dit een zeer majeur probleem is.

Daarom ook vinden wij het onderzoeksgehalte 

van de beantwoording een beetje te hoog. Wij 

gaan meer uit van de presterende provincie die nu 

met de in beeld gebrachte problematiek concreet 

nadrukkelijker aan de slag gaat. 

Dan zijn er nog wat vragen bij deze reacties. 

In de eerste plaats is de bestuurlijke visie op de 

problematiek Rijnenburg en op het volume van de 

woningbouw en de wijze waarop daarmee moet 

worden omgegaan, zo vaag verkennend, dat men 

zich kan afvragen of er nu daadwerkelijk actie 

wordt ondernomen en hoe. Daarbij hoort onze 

vraag: wat is uw bestuurlijke visie daarop ten 

aanzien van Rijnenburg in concrete zin?

Wat 1c ten aanzien van de woningbouw betreft: 

als die 10 tot 15 duizend extra woningen niet 

binnenstedelijk gerealiseerd kunnen worden en er 

aanvullende locaties naast Rijnenburg nodig zijn, 

dan wordt dit nadrukkelijk beperkt, als ik het goed 

begrijp, tot de rode contour als de lijn waarbinnen 

het plan moet worden gerealiseerd. Van het college 

horen wij graag of dat zo is. In tweede termijn 

kunnen wij daarop dan verder nog inhoudelijk 

ingaan.

Evenals andere Statenleden snappen wij niet goed 

waarom er bij aanbeveling 2c een nieuw onderzoek 

wordt gestart als het gaat om de brede impulsbe-

hoefte. Die behoefte ligt er gewoon. Dat blijkt heel 

duidelijk uit reeds verrichte onderzoeken. Laten wij 

hierbij dus aansluiten op bestaande kennis. Hoog-

uit kunnen wij daarbij integraliteit betrachten. Een 

heel breed onderzoek vinden wij niet nodig.

Aanbeveling 3 wordt door GS voor kennisgeving 

aangenomen. De tekst die daarbij hoort is vrij 

vaag. Duidelijker willen wij aangestipt zien wat het 

college daarmee bedoelt, opdat wij er straks inhou-

delijk op terug kunnen komen.

Bij aanbeveling 5 gaat het college in op de nood-

zaak van het aanstellen van accountmanagers. Dat 

is op zichzelf een heel goede gedachte. Die moet 

echter ergens ingebed zijn. Graag vernemen wij van 

het college welk organisatiemodel het college daar-

bij voor ogen staat, opdat wij daarover straks meer 

kunnen zeggen. Wij vinden het jammer dat het 

college aanbeveling 7 voor kennisgeving aanneemt. 

Dat is een teken van bloedarmoede, vinden wij. Het 

moet juist goed zijn om met mensen regelmatig aan 

tafel te zitten. Ik kan mij niet voorstellen dat het 

college dat niet wil doen. Laat het college hierop 

met enthousiasme terugkomen en daarbij inhoude-

lijk een lijn aangeven.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het 

is best goed om na deze vergadering te bespreken 

op welke wijze en op welk moment spelregels 

worden bepaald ten aanzien van dit soort zaken. 

Wat dat betreft zou dat ook makkelijker zijn. Het 

geeft mij nu in elk geval de unieke kans om twee 

keer mijn standpunt te mogen verwoorden.

Aangaande de omvang van de problematiek heeft 

het onze fractie toch verbaasd dat zo kort na het 

vaststellen van het streekplan een conclusie is 

getrokken door een door ons met zorg samenge-

stelde commissie waarbij een behoorlijk verschil 

is aangegeven tussen geplande en gerealiseerde 

woningbouw in 1 à 2 jaar. Het zou goed zijn als 

het college dat nader toelicht. Is het probleem 

werkelijk zo groot als de commissie heeft gesteld? 

Praten wij over die 10 tot 15 duizend woningen? 

Wat is de impact van Rijnenburg? De VVD heeft 

dat ook gevraagd. Hoeveel woningen worden er 

uiteindelijk in Rijnenburg gebouwd? Over welk 

probleem praten wij eigenlijk? Als men bij dit soort 

maatregelen dus opeens een sterk voorstel zou doen 

waarbij de zorgvuldigheid wat minder aan de orde 

kan komen omdat de visies over rood en groen die 

in de commissie Ruimte en Groen vaak aanwezig 

zijn hiermede onderbelicht worden, dan ben ik toch 

benieuwd in hoeverre het standpunt van GS niet 

wat duidelijker had kunnen zijn. Dus in de trant 

van ‘het is niet zo, want’ of ‘het is gekomen door 

nieuwe feiten’, of ‘het heeft gelegen aan de voor-

bereiding toentertijd van het nieuwe streekplan’ 

of ‘het ligt aan ontwikkelingen als een slechter 

wordende economie’. Ten aanzien van dat laatste 

heb ik echter de indruk dat het juist andersom is.

Het tweede punt dat ik als een vraag aan het college 

voorleg, is de opmerking over de binnenstedelijke 
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woningbouw. Iedereen binnen het overheidsbestuur 

weet al sinds de dag van gisteren en langer geleden 

dat binnenstedelijke woningbouw een ongelooflijk 

moeilijke zaak is. Nu zegt het college dat extra 

prioriteit in de zin van subsidiële financiële 

ondersteuning van gemeenten dus de mogelijk-

heid geeft om in het kader van de binnenstedelijke 

woningbouw een extra slag te maken. Dan denk ik 

nee, want daarvoor was toen immers het streekplan 

bedoeld om dat zichtbaar te maken. Dat is dus een 

testimonium paupertatis – ofwel een bewijs van 

onvermogen – dat men niet van zichzelf zegt. In 

het streekplan is dat echter niet met die bedoeling 

vermeld.

Het derde punt waar de laatste spreker op inging, 

betreft de woningbouwmogelijkheden die wij 

als provincie bereid zijn samen met gemeenten 

te onderzoeken binnen de rode contouren. Ook 

daarover hebben wij in de commissie Ruimte en 

Groen nog pas geleden een discussie gevoerd. Dat 

betrof de vraag van onze fractie met betrekking 

tot de gemeente Bunnik, die had gemerkt dat men 

vanuit die gemeente niet tot initiatieven komt om 

bij Odijk enige woningbouw te realiseren die niet 

binnen de rode contouren valt. Wij hebben toen 

gesteld dat het de moeite waard zou zijn om dat 

te onderzoeken. Het feit dat er een probleem zou 

zijn, moet men niet onmiddellijk bevestigen. Er 

kunnen immers toch mogelijkheden liggen die 

door niemand vanuit de afzonderlijke gemeen-

schappen worden aangedragen, maar waarvan toch 

de maatschappelijke haalbaarheid vergroot kan 

worden. Dat moeten wij dat beetpakken, voordat 

een zorgvuldige integrale afweging tussen rood en 

groen een duidelijke rol gaat spelen.

Mijn laatste vraag betreft de procedures. 

Portefeuillehouder Ekkers heeft in de commissie 

naar aanleiding van de vraag uit Bunnik gesteld 

dat, alvorens een procedure wordt ingezet voor een 

integrale wijziging van het streekplan, hij het zorg-

vuldig vond dat er nadrukkelijk wordt gezorgd dat 

daarbij alle belangen nauwkeurig integraal worden 

gewogen. Toevallig schijnt nu het voetlicht op de 

woningbouw, maar misschien spelen ook andere 

aspecten hierbij een rol bij de ruimtelijke ordening. 

De vraag is dan hoe het college zal omgaan met 

voorstellen in dit traject.

Verder valt het mij hierbij op dat ik eigenlijk ook 

een beetje had verwacht dat als er zo’n nieuwe posi-

tieve wind waait dat men vanuit het college ook 

zelf met suggesties komt om bepaalde barrières te 

doorbreken. Misschien zitten daarin ook mogelijk-

heden om stagnaties te voorkomen dan wel terug te 

draaien. Een beetje initiatief vanuit het college zou 

voor ons een goede hulp geweest zijn. Het voorko-

men van stagnaties ligt immers niet alleen bij de 

instrumenten die al zijn aangedragen.

In onze termijn zaten enige vragen aan het college 

van GS. Mocht iemand opmerken dat wij dat in 

eerste termijn hadden moeten doen, dan merk ik 

bij voorbaat op dat dit bedoeld had te zijn een inter-

actie binnen Provinciale Staten die bij commissie, 

GS en Provinciale Staten zelf een rol zal spelen. 

Daar heb ik mij goed op voorbereid. Ik hoop dat 

die ruimte daarvoor aanwezig zal zijn.

De VOORZITTER: Het is aan de fractievoorzitters 

om dat aan te geven. Het is geen keuze van uw 

voorzitter om deze volgorde te kiezen. Vanuit het 

fractievoorzittersoverleg is dit voorgesteld.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

ben blij dat u dat zegt. Men heeft mij niet in een 

verwijtende toon horen spreken. Wij hebben hier 

met een nieuw fenomeen te maken. We moeten dus 

wat meer tijd nemen om die spelregels kenbaar te 

maken.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Voor zover dat aan ons zou liggen, krijgt de heer 

Ruijs in elk geval in zijn volgende termijnen ruim 

baan van de VVD. Daarover hoeft hij zich wat ons 

betreft geen zorgen over te maken.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! U hoor ik ook zeggen dat u de enige 

bent die dat bepaalt. De VVD kan ruimte geven 

wat de VVD wil. Als u, voorzitter, die ruimte echter 

niet geeft, dan zitten we met een probleem.

De VOORZITTER: Ik wil geen onderwerpen met 

elkaar verbinden. Als je echter als voorzitter niet 

het draagvlak zoekt bij de fractievoorzitters ben je 

zo voorzitter af.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik was zelf niet bij die vergadering maar 

ik was ook geen woordvoerster. Ik had hetzelfde 

probleem gehad, want mijnheer De Vries hoorde 



- 12 juni 2006, pag. 1� -

zelf ook pas op het allerlaatste moment dat het 

anders zou zijn. Ik vind het dus geen handige gang 

van zaken. De heren kunnen dat allemaal wel 

besluiten, maar ik vind het niet handig.

De VOORZITTER: Dat snap ik. Waar het mij even 

om gaat, is dat u dat naar elkaar toe richt. 

Ik geef het woord aan de heer Ekkers.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vind het jammer dat we blijkbaar 

niet de goede toon hebben gevonden bij de beant-

woording van de opmerkingen en de aanbevelin-

gen die door de commissie zijn gedaan. Bij het nog 

eens nalezen van onze antwoorden dacht ik dat 

het wel wat dynamischer had gemogen. Ik vind 

het echter ook fijn om nu toch die indruk weg te 

nemen die daardoor zou kunnen zijn ontstaan. 

Het gaat immers om een pregnant probleem. 

Bij de aanpak daarvan moeten wij niet alleen 

regisseur zijn, maar ook ondernemer. Eigenlijk 

moeten wij de zaken waarmee wij al bezig waren, 

net zo aanpakken als wij dat bijvoorbeeld hebben 

gedaan bij Hart van de Heuvelrug als regisseur en 

ondernemer. Die toon die dan blijkbaar – en ik 

kan mij dat voorstellen – door u bij lezing van het 

stuk wordt waargenomen, is ook niet de toon die 

bij dit probleem en bij dit college past. Als het gaat 

om de woningbouwproblematiek – en dat zullen 

de Staten zich nog wel herinneren – dan heb ik in 

eerdere stadia in deze Statenzaal gepleit ervoor te 

zorgen dat zowel voor degenen die een dak boven 

hun hoofd willen hebben en voor de economie 

het van groot belang is dat er de nodige woning-

bouw wordt gerealiseerd. Er is dus geen sprake 

van dat het college zich op de vlakte zou houden. 

Nogmaals: die indruk kan door de toonzetting 

gewerkt zijn, maar de urgentie van een en ander is 

absoluut aanwezig.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben erg blij met het plotselinge 

urgentiegevoel van de gedeputeerde. Dit stuk is 

echter namens GS naar de Staten gestuurd. Heeft 

de gedeputeerde dat dan vooraf niet gelezen.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Jazeker. 

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Maar had de gedeputeerde toen niet het 

gevoel dat de toon van het stuk verkeerd was?

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Je leest heel vaak stukken en je gaat 

niet in elk stuk in de toonzetting veranderingen 

aanbrengen. Maar later, na het nog een keer te 

hebben nagelezen, dacht ik dat het toch wel erg 

defensief van toon was en dat het wel wat actiever 

gesteld had mogen worden. Dat geef ik graag toe.

Door de heer Levering is in het algemeen gevraagd 

welke aanvullingen door het college worden afge-

wezen. Wel, er worden geen zaken afgewezen. Wat 

er wel een beetje speelt is dat in het rapport naar 

een midden wordt gezocht. 

De commissie heeft heel goed werk gedaan. Ik en 

het hele college hebben heel veel waardering voor 

wat de commissie heeft gepresteerd. Tegelijkertijd 

moeten wij vaststellen dat wij als GS al flink bezig 

waren. Dan moet er worden opgepast niet in een 

sfeer terecht te komen van: wat die commissie 

nu allemaal zegt is niet nodig want wij deden dat 

immers toch al. Voor een deel is dat ook zo. Voor 

een ander deel is dat nog niet zo. Het is dan even 

zoeken naar de goede toon om dat duidelijk naar 

voren te brengen. Om nu duidelijk te maken waar 

wij als GS wél mee bezig waren, is dat er al volop 

gesprekken worden gevoerd. Met corporaties en 

met gemeenten. Wij doen daarbij aan mediation. 

De nadruk van geld om de binnenstedelijke 

vernieuwing aan te jagen, gebruiken wij volop in 

onze beantwoording. Er wordt ergens in het stuk 

gesproken over een bedrag van € 28,5 miljoen dat 

wij gebruiken om ervoor te zorgen dat die wonin-

gen gebouwd gaan worden. Het is een feit dat we 

met de gemeenten Amersfoort en Utrecht afspraken 

hebben gemaakt om de nodige woningbouw te 

creëren. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij interruptie. Nu gaat de gedeputeerde weer een 

beetje op de tour van we-doen-dat-allemaal-al. 

Maar uit de resultaten blijkt gewoon dat alles wat 

het college nu al doet, onvoldoende effectief is.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kom daar straks nog op terug.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Nu doet de gedeputeerde precies hetzelfde wat hij 
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in het stuk zegt. En wat dat onvoldoende hand 

in eigen boezem steken betreft, dat zal best wel 

gebeuren, maar uit niets blijkt dat hij daar wijzer 

van wordt. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is een feit dat wij een aanjaagteam 

hebben opgestart. Het is een feit dat wij met behulp 

van de PvdA de prijsvraag voor starterswoningen 

hebben georganiseerd. Dat zijn allemaal zaken 

waardoor wij kunnen aantonen dat wij al flink 

bezig waren. Alleen moet de heer Witteman zich 

dan wel realiseren dat dit allemaal zaken zijn die 

pas een jaar tot anderhalf jaar spelen. De verta-

ling daarvan in de woningbouwproductie duurt 

wat langer dan die korte periode die ik zo-even 

aangaf. Dus als het gaat om een vraag of de 

problematiek wordt erkend dan is dat absoluut 

zo. Wordt de problematiek aangepakt? Ja, zeker 

in de afgelopen anderhalf tot twee jaar. Hebben 

wij voldoende winst daaruit behaald? Nee, die is 

nog onvoldoende. Moeten wij dan nog een stapje 

verder gaan? Ja, absoluut. Dus alle aanbevelingen 

vanuit de commissie worden daarbij meegenomen. 

Ik hoop dat ik daarmee volstrekt duidelijk heb 

gemaakt dat de urgentie volstrekt aanwezig is.

Vanmiddag is er gevraagd naar Rijnenburg. Dat 

is een boeiende vraag. Wat zou ik doen als ik 

wethouder zou zijn van de mooie stad Utrecht en 

ik zou de beschikking hebben over een locatie die 

Rijnenburg heet? Allereerst zou ik beseffen dat dit 

grondgebied aan de gemeente Utrecht is toebedeeld 

omdat het nodig was daarop de nodige woningen 

te bouwen. Ik zou mij realiseren dat daar blijkbaar 

een bepaalde urgentie achter zat om dat in handen 

van het college van de stad Utrecht te leggen. 

Vervolgens zou ik gaan bekijken hoe ik ervoor kan 

zorgen dat ik de opgave die ik heb in mijn woning-

bouwprogramma zo goed mogelijk in Rijnenburg 

oplos. En dat vergt de grootste spoed. En dat gaan 

wij als provincie nu doen. In de stukken staat dat 

wij daarover met het college van de stad Utrecht 

zullen overleggen. Maar tegelijkertijd kan ik wel 

zeggen dat wij intern bezig zijn te bekijken hoe 

wij daarmee zouden omgaan als wij het college 

van de stad Utrecht zouden zijn om daarmee een 

toetsingskader te hebben om de plannen van de 

stad Utrecht goed te kunnen beoordelen. Naar mijn 

smaak moeten er in de locatie Rijnenburg flink wat 

woningen worden gebouwd. Het gaat er daarbij niet 

om, om te volstaan met het idee dat wij daar slechts 

met een paar duizend woningen genoeg kunnen 

bouwen omdat die locatie zich niet leent voor de 

heel dure woningbouw.

Dan was er de vraag over de woningbouwcorpo-

raties. Ik heb al opgemerkt dat er zeer regelmatig 

overleg plaatsvindt met de corporaties. In novem-

ber 2005 werden wij verrast met een stuk van de 

samenwerkende corporaties in het Utrechtse. Dat 

had eigenlijk de kop van: wij zullen de woningnood 

wel even snel oplossen met 20 tot 25 duizend 

woningen. Ja, en als wij dan kijken naar de voor-

stellen en ideeën die daarbij zijn, dan betreft dat 

vrijwel allemaal locaties die zeer moeilijk gesitueerd 

zijn, die niet in het streekplan passen en waar 

gemeenten nee tegen gezegd hebben, kortom: 

volstrekt discutabele locaties. Ik heb geprobeerd 

met die corporaties daarover in de breedte te 

onderhandelen. Men had immers wel interesse om 

met ons in gesprek te komen. Ik wil echter praten 

met alle corporaties die bij dat rapport zijn betrok-

ken. Dat heeft zo lang geduurd als zij dat nodig 

vonden. Dat heeft weer tot gevolg gehad dat dit 

gesprek pas overmorgen kan plaatsvinden. Dat ligt 

dus in ieder geval niet aan ons.

Over de startersleningen is een vraag gesteld. Die 

leningen zijn een interessant gegeven. Het nieuwe 

ervan is dat minister Dekker pas zeer onlangs een 

oordeel daarover heeft gegeven in combinatie met 

de mogelijkheden van dat instrument. Daar wil ik 

naar kijken. Ik wil dus niet een nieuw wiel uitvin-

den in dezen, terwijl daarover al heel veel kennis 

beschikbaar is.

Dan is er gesproken over het gevoel van niet 

meewerken. Ik kan mij voorstellen …

De heer SWANE  (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Begrijp ik het goed dat de gedeputeerde geen 

onderzoek gaat doen naar de startersleningen, maar 

dat hij naar nieuwe ontwikkelingen kijkt van de 

kant van de minister. Daarmee is het dan gedaan.  

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja, zo is het.

Dan is er een opmerking gemaakt over niet 

meewerken. Ik kan mij voorstellen dat het soms 

gebeurt dat mensen die hun zin niet krijgen, 
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roepen dat er niet voldoende wordt meegewerkt. 

Dat gebeurt immers overal en dat zal hier ook wel 

gebeuren. Ik sluit evenmin uit dat dit soms wel 

terecht is en dat er onvoldoende wordt meegewerkt. 

Dat heeft alles te maken met de organisatie die een 

bepaalde kanteling moet doormaken. Het heeft 

dus ook weer niet zoveel zin om allerlei zaken die 

met de organisatie verband houden naar voren te 

brengen – ik kom daar straks nog op terug naar 

aanleiding van een vraag van de heer Van Leeuwen. 

Het heeft echter wel zin ervoor te zorgen dat wij in 

de toekomst die problemen kwijtraken.

De heer De Vries vraagt waarom het college vooral 

denkt binnen de contouren en niet daarbuiten. Dat 

is nogal simpel. De Staten hebben het streekplan, 

inclusief de contouren, nog geen twee jaar geleden 

vastgesteld. Dat betekent dat het streekplan voorop 

staat en dat wij overeenkomstig de opvatting van 

de bouwcommissie eerst gaan kijken naar wat er 

binnen de contouren kan. Pas in een veel later 

stadium komen wij toe aan de vraag wat wij dan 

buiten die contouren nog kunnen doen. 

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

Voorzitter! Ter correctie: mijn vraag was vooral 

erop gericht dat ik uit de beantwoording van de 

gedeputeerde heb opgemaakt dat hij vooralsnog 

of überhaupt nog niet denkt aan het zoeken van 

locaties buiten de rode contouren. Ik heb dus 

niet de suggestie gewekt dat er nu buiten die rode 

contouren gezocht moet worden. Mijn fractie vindt 

immers dat wij binnen die rode contouren moeten 

zoeken.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan zijn wij het daarover met elkaar 

eens. Nu het streekplan is vastgesteld, dienen wij 

eerst binnen de rode contouren te kijken. Ook 

moeten wij de omvang van de problematiek vast-

stellen. Uit het verleden is gebleken dat de bouw-

productie een achterstand van enkele jaren heeft. 

Dat is dus niet iets van de laatste drie, vier jaar. 

Bij de voorstudies voor het streekplan is de vraag 

aan de orde geweest wat wij nu zullen gaan doen. 

Vervolgens is afgesproken dat wij ons eerst zullen 

inzetten om datgene wat wij willen bouwen ook 

werkelijk te bouwen. Daarvoor zijn er enkele zaken 

gestart en daarvoor heeft de commissie aanbevelin-

gen gedaan. Dat loopt dus. Vervolgens hebben wij 

gesteld dat als het dan toch nog niet mag lukken 

het gestelde doel te bereiken, dat wij dan met elkaar 

zullen moeten overleggen om te kijken of er een 

extra locatie aangewezen moet worden. Aan dat 

stadium zijn wij echter nog lang niet toe, maar 

het loopt wel in de pas met de aanbevelingen van 

de commissie om er in de loop van 2008 naar te 

kijken. 

Nu terug naar het onderwerp van de organisatie. 

Wij hebben gesteld dat wij de organisatie in 

positieve zin toch flink willen aanpakken. Dat 

houdt een heel andere manier van werken in. Bij 

die nieuwe, andere manier van werken horen ook 

accountmanagers. Wij kunnen ook denken aan 

een kennisbank. Het is een andere manier van 

werken en dat betekent tevens dat hetgeen door 

de commissie wordt aangehaald en geadviseerd 

ook absoluut past binnen de ideeën die wij aan het 

ontwikkelen zijn in het kader van de nieuwe orga-

nisatie en in het nieuwe gebouw. Dat betekent dat 

er daarover nog voor de verkiezingen van volgend 

jaar onomkeerbare besluiten genomen moeten zijn, 

inclusief het antwoord op de vraag rond account-

managers en kennisbank.

De heer Streefland heeft over de kennisbank opge-

merkt dat het college van GS niet overloopt van 

enthousiasme. Dat is niet helemaal waar. Dat heeft 

echter meer te maken met de vraag hoe wij dat het 

beste kunnen incorporeren in de nieuwe organi-

satie. Het antwoord daarop is nu niet helemaal te 

geven, maar wij moeten er wel voor zorgen dat wij 

die vraag binnen een half jaar na nu kunnen beant-

woorden. Dat zal ook zeker gebeuren.

De bouw van die 10.000 woningen waar de heer 

Van Leeuwen over sprak, moeten wij eerst binnen 

de contouren zien te realiseren. Pas daarna kan 

bekeken worden of de contouren opgerekt kunnen 

worden. De heer Van Leeuwen vindt het jammer 

dat wij niets hebben gezegd over aanbeveling 3 

inzake stapeling van problemen. Datzelfde geldt 

voor aanbeveling 7. Dat betreft namelijk zaken 

waarbij de Staten iets tegen zichzelf zeggen. Het 

college neemt dat voor kennisgeving aan. Het 

college heeft daarover echter wel een oordeel. Er is 

inderdaad sprake van die stapeling van problemen. 

Dat speelt omdat wij vanuit het verkokerde denken 

binnen de organisatie, maar ook binnen deze 

Staten, af en toe in commissies allemaal dingen 

bedenken waardoor wij allerlei zaken opstapelen 

die het moeilijker maken om tot oplossingen te 
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komen. Daarvan zijn vele voorbeelden te noemen. 

Dat moeten we nu niet doen, maar dat zal op enig 

moment wel onderzocht moeten worden.

De heer Ruijs zegt dat er extra geld moet komen 

voor de binnenstedelijke woningbouw. Dat is niet 

helemaal nieuw. Deze woningbouw is een moeilijke 

zaak. Daar moet dus geld naartoe als wij daarvan 

het nodige kunnen realiseren. De Staten zullen zich 

nog goed kunnen herinneren dat wij vorig jaar bij 

de behandeling van de voorjaarsnota hieraan een 

discussie hebben gewijd, waarbij werd gesteld dat 

er flink wat geld nodig zou zijn om de binnenstede-

lijke vernieuwing te kunnen aanpakken. Niet alleen 

met geld, maar geld is daarbij ook nodig.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat 

betekent dat bij de vaststelling van het streekplan 

op dat moment niet de gelden beschikbaar zijn 

gesteld die nu ter discussie zijn, als bekend was dat 

wij die binnenstedelijke vernieuwing niet zouden 

kunnen waarmaken.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Bij de vaststelling van het streekplan 

is het MAP vastgesteld voor het meerjarenuitvoe-

ringsactieprogramma. Daarin is een bedrag van 

€ 10 miljoen opgenomen voor de uitvoering van 

een aantal in het streekplan genoemde doelen. 

Vervolgens zijn die verdeeld over een aantal projec-

ten. Echter daarnaast hebben wij gesteld dat het 

tevens nodig is stimuleringsgelden – € 6,5 miljoen – 

in te zetten, bijvoorbeeld voor Amersfoort en de 

stad Utrecht. Voorts is gesteld dat er in de toekomst 

meer geld ingezet moet worden voor die twee 

steden, maar ook voor Woerden, Veenendaal en 

enkele andere gemeenten. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik deel de mening dat bij het streekplan ook een 

financiële paragraaf hoort waarin het totale beeld 

ervan wordt gepland, ook als dat financieel als 

haalbaar beschouwd kan worden.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! In het streekplan is vermeld dat de 

daarin genoemde doelen alleen maar gerealiseerd 

kunnen worden als daarvoor voldoende gelden 

beschikbaar gesteld worden. Denk maar aan 

Slotervaart en aan de Grebbelinie. Voorts wordt 

daarin gezegd dat er voor de binnenstedelijke 

vernieuwing nog veel meer gedaan zal moeten 

worden. Zoals gezegd is voor dat doel voor 

Amersfoort en Utrecht € 6,5 miljoen beschikbaar 

gesteld. Als wij meer willen doen, zullen wij er 

meer geld in moeten steken. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Als wij willen doen wat er in het streekplan staat, 

hoeven wij er geen extra geld in te steken, naast de 

gelden die er nu al in worden gestopt.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Maar even los van het streekplan. Op 

het moment waarop wij vinden dat er niet alleen 

maar uitleglocaties gemaakt moeten worden, maar 

dat er ook binnenstedelijk gebouwd moet worden, 

willen wij ervoor zorgen dat dit in een behoorlijk 

tempo gebeurt. Dan zullen wij daarin geld en 

andere zaken moeten stoppen, zoals overtuigings-

kracht, energie en geld.

De heer Ruijs zei dat ik gezegd zou hebben dat rond 

Odijk–Bunnik een integrale afweging zou moeten 

plaatsvinden. Dat is natuurlijk zo. Op het moment 

waarop er sprake is van de wens voor woningbouw, 

hebben wij ook te maken met de wens vanuit het 

agrarische gebied, van de boeren die daar zitten 

en dan hebben wij ook te maken de wensen van 

de landbouw en van de economie. Kortom: dan 

dienen wij een integrale afweging te maken van alle 

factoren die in het geding zijn. Op grond daarvan 

moet er een keuze worden gemaakt. Voor Bunnik-

Odijk is die keuze nog niet gemaakt omdat daar 

nog geen structuurvisie ligt. We zullen echter altijd 

dat soort keuzes moeten maken. Dat is nu eenmaal 

ruimtelijke ordening.

Als wij kijken naar de mogelijkheden die er zijn 

binnen de contouren dan hoeven wij dat soort 

afwegingen niet zozeer te maken. In wezen 

bemoeien wij ons niet met de vraag wat er binnen 

de rode contouren gebeurt. Gaan we dat nu wel 

doen – en daar heb ik geen bezwaar tegen – dan 

vraagt u van het college een wat actievere houding 

in de rol van de provincie ten aanzien van de 

gemeenten om op binnenstedelijk vlak te bekijken 

wat er dan nog mogelijk is. Dat gaat echter dan niet 

ten koste van al die zaken die wel van belang zijn 

aangaande Odijk.

De VOORZITTER: Dank u wel. Is dit nog reden 
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voor de woordvoerders van daarnet om nu nog 

nadere vragen aan het college te stellen inzake 

de brief van het college? Als dat niet het geval is, 

stel ik voor het debat te vervolgen met de eerste 

termijn over het uiteindelijk wel of niet te nemen 

besluit.

Het woord is aan de heer Ruijs.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De feiten betreffen een van de thema’s die in het 

stuk van de commissie aan de orde komen. Ik 

heb al duidelijk gemaakt dat de strategen zich in 

het verleden bij hun beleidskeuze niet op feiten 

baseerden. Zij moesten het doen met wichelaars en 

orakels. Onze bestuurders hebben gelukkig statis-

tieken op basis waarvan wij ons oordeel kunnen 

vellen. Gezien de conclusies die de commissie 

uit de in het nog jonge streekplan gehanteerde 

cijfers heeft getrokken, blijkt dat af en toe een 

probleem te zijn. Het is overigens, zoals de heer 

Ekkers al zei, wat hem betreft op dit moment nog 

niet een echt probleem, zoals ik dat van hem heb 

begrepen. Hij heeft gezegd dat hij de mening van 

de commissie deelt dat wij in 2008 de evaluatie 

houden en dat betekent dat pas in 2008 duidelijk 

zal zijn of het probleem zoals de commissie dat 

heeft geschetst, ook werkelijk speelt. Voor die tijd 

gaat hij ervan uit dat de lijnen die zijn getrokken 

vanuit het college en de Staten, hanteerbaar zijn. 

Dat is ook de reden waarom hij nader is ingegaan 

op zijn verhaal over het binnen de contouren 

kunnen realiseren van allerlei plannen en derge-

lijke en dat andere dingen pas aan de orde zijn als 

in 2008 werkelijk zou blijken dat hetgeen er gesteld 

is ten aanzien van het beleid van de provincie, niet 

wordt waargemaakt. Dat is op zichzelf een herken-

bare conclusie. De conclusie is in elk geval dat het 

goed is te blijven checken welke cijfers kloppen. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de cijfers die nu door 

de commissie zijn aangedragen. Het onderwerp is 

immers te belangrijk om per definitie te denken 

dat de beschikbare cijfers representatief zijn en dat 

is dan weer een les vanwege ons eigen streekplan. 

Monitoren is een punt dat de commissie heeft 

aangegeven. Dat is uiterst terecht en dat moet dan 

ook heel snel beginnen. Omdat de door de PvdA 

in te dienen motie Balans 2008 ook ingaat op 

de gewenste actuele en representatieve gegevens, 

hetgeen past bij het door de commissie voorge-

stelde monitoren, zullen wij die motie dan ook 

steunen en medeondertekenen. 

Bij het onderzoek naar de oorzaken van de 

bouwstagnatie heeft de commissie zich beper-

kingen opgelegd. Zij heeft zich daarbij eigenlijk 

georiënteerd op de eigen rol van de provincie. 

Natuurlijk moeten wij onze eigen rol op de meest 

kritische wijze beschouwen. Het blijft immers van 

belang ook de externe factoren te overzien. Wat 

heeft het voor zin om bijvoorbeeld extra geld in 

een project te stoppen als de problematiek juist 

elders ligt. De geconstateerde bouwstagnatie kan 

immers verschillende ontstaansgronden hebben 

die soms aan elkaar zijn gekoppeld. Via de op 

basis van verouderde gegevens ingecalculeerde 

planning, de economische omstandigheden, het 

niet-efficiënt beheersen van het proces door de 

betrokken partijen, de commerciële belangen van 

de betrokken projectontwikkelaars, de waarom-

en-voor-welk-doelvraag bij andere overheden, het 

niet kunnen begrijpen van het nuttigheidsgevoel 

bij belanghebbende burgers enzovoort. 

Terecht gaat de commissie in op de rol van de 

provincie.

Eén thema missen wij bij het overzicht van de 

provinciale instrumenten tegen bouwstagnatie. De 

provincie kan misschien ook stimulerend optreden 

bij de zojuist door mij genoemde gemeenten en 

burgers door hen een win-winsituatie te bieden. 

Het doel daarvan is gemeenten voordeel te bieden 

bij bouwprojecten waardoor er lokaal een grotere 

maatschappelijke gedragenheid ontstaat waardoor 

uiteindelijk bouwstagnatie eerder kan worden 

voorkomen dan wel beperkt kan worden. Ik denk 

daarbij bijvoorbeeld aan het instrument woning-

toewijzingsbeleid. Dat is iets waarover bestuurlijk 

door ons als Staten afspraken zijn gemaakt. Als dat 

bijdraagt aan het oplossen van de bouwstagnatie, 

hoort dat in ieder geval zichtbaar en afweegbaar 

te worden gemaakt. Het zou niet terecht zijn 

als wij binnen onze provinciale rol wel op de 

provinciaal-ambtelijke voortgang, maar niet op de 

provinciaal-bestuurlijke kaders wijzen. De CDA-

fractie acht het dan ook juist dit met onze collega’s 

bespreekbaar te maken. Dat zal wat ons betreft 

ook bij de behandeling van de toewijzingsnotitie 

aan de orde komen in de komende vergadering 

van de commissie Ruimte en Groen. Wat dat 

betreft, heb ik hier een voorzet uit de stukken van 
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het COB dat ik graag bij de volgende discussie weer 

zal inbrengen.

Enkele genoemde provinciale instrumenten kunnen 

worden ingezet voor verschillende belangrijke 

taakvelden waarvoor de provincie zich gesteld 

weet. Ik noem daarbij onder andere het instrument 

overplannen en het instrument subsidiëren. Beide 

instrumenten zijn schaars. Beide betreffen schaarse 

zaken: beschikbare grond en beschikbaar geld. Wat 

de beschikbare grond betreft: overplannen van 

het een gaat per definitie ten koste van iets anders. 

Daarvoor hebben wij het streekplan met de wijzi-

gingsprocedures die daarbij horen. De portefeuil-

lehouder is daar zojuist al op ingegaan.

Als aantoonbaar is dat bouwstagnatie doorbroken 

moet worden door middel van wijziging van het 

onlangs door ons vastgestelde streekplan, zijn wij 

als fractie bereid die wijzigingsprocedure in te 

gaan. Dat betekent echter niet dat wij bij voorbaat 

de afweging van de verschillende belangen binnen 

de ruimtelijke ordening al gemerkt hebben. Zo 

worden bijvoorbeeld in de Staten de begrippen rood 

en groen niet toevallig veelvuldig gebezigd. Terecht 

heeft de portefeuillehouder zojuist gezegd dat het 

gebeurt binnen een integrale afweging met zicht-

bare consequenties, mogelijkheden en voorstellen 

op allerlei terreinen, zoals dat ook is gebeurd bij het 

vaststellen van het streekplan. Wat ons betreft, mag 

dat best versneld plaatsvinden. Het is niet zo dat 

we daarvoor 3, 4, 5 of 6 jaar moeten wachten. Wij 

kunnen zeer goed leven met een wijzigingsvoorstel 

dat op korte termijn aan de orde wordt gesteld als 

dat in het kader van deze woningbehoefte ook een 

meerwaarde heeft. Dat is dus een positieve grond-

houding maar niet bij voorbaat een mening.

Het andere schaarse goed is geld. Bij de provincie 

wordt geld niet direct als een schaars goed ervaren. 

In ieder geval is het geld ook bij de provincie op 

vele manieren inzetbaar. Ook daarvan weten wij 

allen dat velen in de provincie dat geld graag voor 

een veelheid van doelen willen inzetten. Als wij 

echter gemeenschapsgeld inzetten, moeten wij ook 

zeker weten dat daarmee het stagnatieprobleem 

is opgelost. Het moet ook niet zo zijn dat de 

lokale overheden door hun financiële verant-

woordelijkheid in dezen door te schuiven naar de 

provincie, zij daardoor wel en andere gemeenten 

niet de financiële ruimte hebben voor zaken die 

elke gemeente wel wil. Het is in ieder geval van 

belang te overzien wat de geldstromen zijn die de 

Utrechtse gemeenten krijgen op dit terrein.

De VVD-fractie heeft bij de voorjaarsnota, bij 

monde van haar voorzitter daarover al vragen 

gesteld. Wij dienen daarover met de VVD- en de 

PvdA-fractie de volgende motie in:

Motie M1 (CDA, VVD, PvdA): Financiering 

woningbouw

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 

12 juni 2006;

overwegende:

– dat de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 

zich onder andere uitspreekt over het verstrek-

ken van provinciale middelen ter doorbreking 

van bouwstagnaties;

– dat bouwstagnatie ook het gevolg kan zijn van 

andere dan financiële oorzaken (bijvoorbeeld 

een niet gelijkgericht zijn van belangen van 

de diverse betrokken partijen zoals provincie, 

lokale overheden, projectontwikkelaars, 

belanghebbende burgers;

– dat ook andere overheden financiering van 

nieuwbouwplannen tot hun taak rekenen;

– dat het beschikbaar stellen van gemeenschaps-

middelen zorgvuldig dient plaats te vinden;

– dat vanuit de VVD-fractie bij de behandeling 

van de voorjaarsnota reeds is gevraagd naar 

een overzicht van het verloop van de verschil-

lende geldstromen naar de Utrechtse gemeen-

ten;

– dat dat overzicht ook nodig is om per geval 

te kunnen beoordelen of daadwerkelijk het 

beschikbaar stellen van extra middelen de 

bouwstagnatie doorbreekt dan wel dat niet de 

financiën, maar andere factoren een domi-

nante rol vervullen bij eventueel bij concrete 

projecten te constateren dan wel geconsta-

teerde bouwstagnatie;

spreken als hun mening uit:

– dat het gevraagde overzicht van overheidsgeld-

stromen naar de diverse Utrechtse gemeenten 

zo spoedig mogelijk in 2006 beschikbaar wordt 

gesteld;

– dat dit overzicht als referentie dient bij het 

beoordelen van al of niet beschikbaar stellen 
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van (extra) provinciale middelen als blijkt 

dat een in het streekplan opgenomen concreet 

woningbouwplan stagneert.

En gaan over tot de orde van de dag

De motie is ondertekend door CDA, VVD en de 

PvdA, althans door de vertegenwoordigers daarvan.

Dan heb ik nog een procedureel puntje gezien de 

duale status van het voorstel. Wij gaan ervan uit 

dat de motie die wij hebben ingediend voldoende 

effectief is, in die zin dat bij de uitvoering van 

de aanbevelingen het college aan zal geven wel of 

niet conform deze motie te gaan werken. Als het 

procedureel nodig is om dat door middel van een 

amendement te doen dan horen wij dat graag. 

Volgens de CDA-fractie is de realisatie van het 

streekplan uitgangspunt. Ook daarover was de 

portefeuillehouder overigens niet onduidelijk. Een 

plan maken is een ding, een plan waarmaken vergt 

attentie. Onze fractie concludeert dat alle partijen 

veel energie moeten stoppen in de basis van de 

problemen. 

Hoe efficiënt organiseren we relevante processen 

en hoe leggen wij die zakelijk vast in een eenduidig 

en afdwingbaar contractmanagement? Zakelijke 

kaderingsafspraken waarbij partijen zich onderling 

wat hun bijdrage betreft committeren en waarvan 

de resultaten tussentijds bewaakt worden, goed 

aansluitend bij het door de commissie voorgestelde 

monitoringssysteem. Daar het college van GS nog 

in overleg zal treden met partijen die een van de 

door de commissie genoemde instrumenten willen 

benutten, is het ook zinvol dit punt van contact-

management aan de orde te stellen. Ik denk dat het 

goed zou zijn als het college dat in overweging wil 

nemen. Of dat vandaag wordt beantwoord of op 

een ander moment, dat hoor ik dan wel op de een 

of andere wijze.

Wat de concrete woningbouwprojecten betreft, is 

het van belang  dat de in het streekplan opgenomen 

projecten hun voortgang houden en, waar nodig, 

krijgen. Het is van belang dat er geen vertraging 

ontstaat bij deze projecten omdat andere, niet in 

het Streekplan opgenomen locaties commercieel 

op uitvoerbaarheid door partijen als interessanter 

worden ervaren, zodat er weer extra stagnatie kan 

ontstaan. Natuurlijk zijn wij bereid suggesties die 

bijdragen aan het doorbreken van stagnaties op 

korte termijn in overweging te nemen en daarbij 

zonodig een wijziging van het streekplan aanhan-

gig te maken. Dat geldt wat ons betreft voor de 

plannen van de gemeente Bunnik nabij Odijk.

Duidelijkheid over Rijnenburg is een goede zaak. 

Ook daarover was de portefeuillehouder zojuist 

duidelijk: daar moeten meer woningen komen 

dan de 2000 waarvoor het gebied destijds door 

Nieuwegein aan de stad Utrecht is afgestaan. Dat 

ging daar immers om een grote woonlocatie en 

niet om een kleine. Dat is dus een goede zaak, 

zomede ook het realiseren van binnenstedelijke 

vernieuwing. Overigens niet alleen uit een oogpunt 

van woningbouw. Geld daarvoor beschikbaar stel-

len is niet een vanzelfsprekendheid, maar dient 

nadrukkelijk plaats te vinden als resultaat van een 

goed gemaakte afweging. Dat betekent bijvoorbeeld 

niet geld geven en dan bemerken dat de bottleneck 

ergens anders zit, maar gewoon alleen datgene 

doen indien we merken dat anderen dat niet doen 

en wij ook weten dat als wij geld beschikbaar 

stellen dat het ook werkelijk van de grond komt. 

De motie van de VVD en de SGP zullen wij in 

dit kader steunen. Ook gezien het feit dat tot het 

beschikbaar stellen van middelen pas wordt beslo-

ten op basis van voldoende onderbouwing van de 

noodzaak daartoe.

Dan rest ons nog een onderwerp – en niet het 

minste overigens: voor wie bouwen wij? Dan 

praten wij over de mensen die een woning zoeken. 

Voor hen is een evenwichtige woningbouw van 

belang. Zeker daar waar onze provincie om extra 

steun wordt gevraagd. Evenwichtig is een begrip 

dat een nadere definitie vergt. Dat wordt beoogd 

met de motie die straks door de VVD mede 

namens ons wordt ingediend over wat wij verstaan 

onder betaalbare huur- en koopwoningen.

Ten slotte onze reacties op de aanbevelingen. Ik 

neem aan dat daarop vanuit de commissie gerea-

geerd zal worden. 

Aanbeveling 1. Het beleid doorzetten met betrek-

king tot de genoemde drie procent. Dat is akkoord. 

Conclusie: met betrekking tot de 10.000 à 15.000 

woningen meer bouwen en wel via het primaat 

regelen. Het maken in Rijnenburg van 7.000 in 

plaats van 2.000 woningen is akkoord.  

Aanbeveling 1b. Financieel bijdragen aan binnen-
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stedelijke locaties. Daarbij moet het pad worden 

ingegaan niet zonder nadere afweging of dat wel de 

bouwstagnatie doorbreekt dan wel dat de betrok-

ken gemeente dit niet zelf kan oplossen. 

Het aanzet geven tot ongewenste verschuiving naar 

landelijk gebied moet voorkomen worden. Ook 

daarover was de portefeuillehouder heel duidelijk. 

Via de ruimtelijkeordeningsinstrumenten en niet 

via een afkoopbedrag zoals het in deze tekst blijkt 

over te komen.

De heer BIJKERK (GroenLinks); Mijnheer de 

Voorzitter! Aangaande de aanbeveling voor de 

stedelijke vernieuwing is de essentie natuurlijk dat 

wij geen geld moeten geven als dat niet functioneel 

is. Daarover ben ik het geheel eens met de heer 

Ruijs. Maar de essentie van de aanbeveling is 

natuurlijk wel de bereidheid tot het leveren van een 

grote inspanning als het gaat om stedelijke vernieu-

wing. Die inspanning zou in theorie wel eens tien-

tallen miljoenen euro’s kunnen gaan belopen. Is de 

heer Ruys bereid die inspanning te leveren, ervan 

uitgaand dat dit dan ook een reële inspanning is 

die tot resultaten leidt?

 

De heer RUIJS (CDA: Mijnheer de Voorzitter! Die 

opmerking is terecht. De CDA-fractie is bereid 

hieraan een hoge prioriteit te geven. Het enige 

dat wij stellen, is dat het niet zo moet zijn dat 

het daardoor geldsstromen gaat vervangen en dat 

daardoor andere gemeenten bij binnenstedelijke 

vernieuwing het geld niet krijgen, omdat het geld 

bijvoorbeeld wordt besteed via de gemeente X die 

zelf via de eigen begroting gelden heeft vrijgemaakt 

voor andere doeleinden die andere gemeenten 

ook hadden willen hebben. Met andere woorden: 

al onze gemeenten zijn ons even lief. Men moet 

onderbouwen waarom en als dat dan ook blijkt 

en als er geen andere gelden beschikbaar zijn dan 

vinden wij dat daaraan een hoge prioriteit moet 

worden gegeven. Ik praat dan niet over tientallen 

miljoen of over welk bedrag dan ook, maar dat 

doet de gedeputeerde waarschijnlijk ook niet. Maar 

de intentie van die opmerking kan ik beamen.

Aanbeveling 1c. In Rijnenburg komen er 5000 

woningen extra en er resteren dan nog 5000 wonin-

gen, als ik het goed heb begrepen. 

Bij het rijtje van oorzaken van de stagnatie hebben 

wij al opgemerkt dat locatieproblemen duidelijk 

niet de enige oorzaak zijn van de bouwstagnatie. 

Daar waar de gemeenten met een woonvisie komen, 

is het CDA bereid contouren in het streekplan te 

heroverwegen binnen de integrale afweging die 

eigen hoort te zijn aan de wijzigingsprocedure voor 

het streekplan. Zie de rode en groene notities die 

regelmatig in de commissie Ruimte en Groen aan 

de orde zijn.

De portefeuillehouder heeft zojuist opgemerkt dat 

hij vindt dat streekplancijfers als uitgangspunt 

gehanteerd moeten worden, zij het dat in 2008, het 

jaartal dat ook door de commissie wordt genoemd, 

eens geëvalueerd moet worden of dat wel klopt en 

of alles wel haalbaar is. Op dat moment zijn wij 

ook bereid te bekijken in hoeverre ook het andere 

instrument, de overplanning van de locaties, aan 

de orde kan zijn. Als wij dat te vroeg doen, lopen 

wij het risico dat overplannen contraproductief 

is en dat partijen dan juist gaan koersen op die 

commercieel meer interessante locaties dan die 

binnenstad. Wat dat betreft, herkennen wij de lijn 

van de commissie duidelijk. Wij vinden het ook een 

goede zaak, zoals de portefeuillehouder zei, 2008 te 

hanteren. 

De andere aanbevelingen zijn wat ons betreft, 

akkoord.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Zo teleurgesteld als wij waren in de 

schriftelijke reactie van GS zo enthousiast zijn wij 

over de mondelinge bijdrage van de gedeputeerde 

in deze vergadering. Wij hebben geen enkele twijfel 

meer als het gaat over de houding waar we eerder 

wel twijfels over hadden.

Ik heb de gedeputeerde ook heel duidelijk horen 

zeggen dat er geen aanbeveling te vinden is in 

het rapport waar het college van GS tegen is. 

Namens de PvdA merk ik hierbij heel kort op dat 

wij eenvoudigweg achter alle aanbevelingen in dit 

rapport staan. We hebben natuurlijk al een mooie, 

uitgebreide discussie in de commissie Ruimte en 

Groen gehad. Ik ga dat hier niet herhalen. Ik kom 

echter wel op één kwestie terug waarbij wij toch 

voldoende antwoord hebben gekregen van de 

commissie. In die richting zal ik dan ook nu spre-

ken. De kwestie die wij aan de orde hebben gesteld 

in die vergadering had betrekking op de beperking 

van de vraagstelling van het onderzoek door de 

commissie. De meeste van mijn collega’s in deze 

Staten heb ik die houding van de commissie horen 
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prijzen. Wat heeft de commissie dan gedaan? De 

commissie heeft zich in de aanbevelingen beperkt 

tot wat de provincie zelf kan en zij heeft geen 

uitspraak gedaan over andere spelers die bij deze 

problematiek van belang zijn. Dat is heel begrijpe-

lijk en heel netjes. Daar komt die ene aanbeveling 

dan ook vandaan waarop gedeputeerde Ekkers al is 

ingegaan. Het is heel mooi als je zelf kritisch bent 

en je dan het een en ander zegt over kritiek die bij 

gemeenten hoort en over gebrek aan meedenken. 

Ik wil overigens ook nog eens onderstrepen wat de 

gedeputeerde daarover heeft gezegd. We hebben 

als provincie natuurlijk ook de taak om toezicht 

te houden. Soms vinden mensen het niet leuk dat 

er zo wordt meegekeken, maar ik vraag het college 

dat toch te blijven doen. We hebben enkele jaren 

geleden hier wel eens een inhoudelijk debat gehad 

over handhaving. We hebben ons daar toen druk 

over gemaakt. Ik vraag de gedeputeerde echter daar 

alsjeblieft niet mee op te houden. Maar dat wordt 

hier natuurlijk niet bedoeld. Ik zou die aanbeveling 

dan ook heel gedifferentieerd willen meenemen. 

Het is natuurlijk volkomen duidelijk wat er wordt 

bedoeld als er wordt gesproken over een niet-

meedenkende houding. Dat heeft dan te maken met 

burgers en met plannen. Als er dan alleen maar 

wordt gezegd dat het niet kan, dan is dat natuurlijk 

te weinig. Het gaat er immers om dat er vervolgens 

bekeken wordt of er andere mogelijkheden zijn 

waarbij de plannen van burgers of instanties wel 

gerealiseerd zouden kunnen worden. Dat bedoelen 

wij met de meedenkende houding. Wij zijn erg blij 

dat daar nader naar gekeken zal worden.

Wij niet blij met het feit dat de commissie verder 

niet spreekt over de andere spelers die van belang 

zijn en over het hele spel rond bouwen, niet bouwen 

en woningbouwproductie. Wij weten natuurlijk 

– daarvoor hoeft men in de afgelopen vijf, zes jaar 

de krant maar half gelezen te hebben – dat andere 

spelers ook wel eens in gebreke blijven. Er is niet 

voor niets op landelijk niveau een enquête geweest 

over de bouwfraude bijvoorbeeld. We weten ook 

dat er sprake is geweest van een duidelijk achter-

blijven van woningbouw op de Vinex-locaties. Niet 

alleen maar boze tongen hebben beweerd dat dit 

toch wel eens iets te maken zou kunnen hebben 

met een wat achteroverleunen door projectontwik-

kelaars. We zien woningbouwcorporaties over de 

grens bouwen. Daarbij plaatsen wij toch ook vraag-

tekens. Als wij graag willen dat wij vooral binnen 

de grenzen van onze rode contouren bouwen, 

mogen wij dat best wel hardop zeggen. Wij hebben 

dat echter niet in de hand. Als het om die andere 

spelers gaat, willen wij toch een motie indienen. 

Een motie die probeert, zoals collega Ruijs dat 

ook al heeft gezegd, het proces dat wij nu moeten 

ingaan, stringenter te monitoren. Het is dus niet 

zo dat wij andere spelers op dit gebied in de hand 

hebben en dat wij kunnen voorschrijven wat ze 

moeten doen, maar het is natuurlijk wel zo dat wij 

andere spelers kunnen houden aan de afspraken die 

met hen worden gemaakt.

Ik lees de in te dienen motie maar even integraal 

voor.

Motie M2 (alle fracties): Balans 2008

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering 

bijeen op 12 juni 2006;

overwegende:

dat de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 

er nadrukkelijk voor gekozen heeft zich in de 

aanbevelingen van haar rapport te beperken tot 

wat de Provincie Utrecht zelf kan bijdragen aan 

het wegnemen van oorzaken van de stagnerende 

woningbouw in de provincie;

constaterende:

– dat de provincie, als het om inlopen van de 

achterstand in de woningbouwproductie gaat, 

naast onder andere gemeenten, Rijk, project-

ontwikkelaars en woningcorporaties, slechts 

één van de vele verantwoordelijke spelers is;

– dat in aanbeveling � is opgenomen dat in de 

eerste helft van 200� door PS de balans wordt 

opgemaakt, waarbij de vraag centraal staat of 

het woningtekort in 201� is teruggebracht tot 3 

procent;

vragen Gedeputeerde Staten bij deze discussie in 

200� te willen betrekken:

– een nieuwe doorrekening van de op dat 

moment actuele CBS-bevolkingscijfers volgens 

het IPB-model;

– een (reeds nu te verstrekken) overzicht van 

elke Utrechtse gemeente van de afspraken die 

met ontwikkelaars en corporaties zijn gemaakt 

over de bouwproductie tussen 200� en 200� 
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in relatie tot de gerealiseerde bouwproductie 

tussen 200� en 200�, alsmede de afspraken die 

er liggen over de voorgenomen woningproduc-

tie tot en met 201�;

– naast bovenstaande rapportage over de hele 

provincie een rapportage van de zijde van het 

ministerie van VROM over de voortgang en 

de perspectieven van de woningproductie in 

de regio’s Eemland en de stadsregio Utrecht, 

waar kwantitatief gesproken het overgrote deel 

van de woningproductie tot 201� plaatsvindt. 

Dit ook in relatie tot de convenanten in beide 

gebieden waar het ministerie van VROM bij 

betrokken is.

En gaan over tot de orde van de dag.

Deze motie wordt Statenbreed ondersteund.

Dan toch nog even een andere opmerking als het 

gaat om beperking van de vraagstelling door de 

commissie. Aan de ene kant zijn wij niet de enige 

speler in dit spel, maar de provincie Utrecht is 

evenmin een eiland. In de commissie REG heb 

ik al opgemerkt dat de wethouder van Utrecht in 

een van de bijlagen opmerkt: “Wist u wel hoeveel 

Amsterdammers en Rotterdammers er in Leidsche 

Rijn wonen?” Waarmee maar gezegd wil zijn dat als 

wij onze uiterste best doen om de woningbouwpro-

ductie behoorlijk op gang te krijgen, zoals wij dat 

in het streekplan hebben afgesproken, en omlig-

gende provincies minder presteren, dan ontstaat er 

natuurlijk vanzelf een overdruk op onze provincie. 

Dat zal duidelijk zijn. Dat is dus iets waarmee wij 

echt rekening moeten houden in 2008. Ik sluit mij 

dus gewoon aan bij de opmerking die collega Ruijs 

maakte over investeringen die wij doen, ook in het 

binnenstedelijke gebied. Wij staan er keihard achter 

om dat te doen, maar we moeten wel blijven oplet-

ten.

Nog een paar opmerkingen bij enkele aanbevelin-

gen.

In aanbeveling 1c wordt over de provinciale bouw-

meester gesproken. Achteraf laten wij toch liever de 

bouwmeester vallen en willen wij inzetten op de 

beeldkwaliteitsplannen die ook in de aanbevelingen 

breed worden uitgemeten.

Als het om aanbeveling 3 gaat en de deregulering 

die daarin aan de orde wordt gesteld, mag die wat 

ons betreft integraal worden meegenomen door de 

commissie die daarvoor zojuist is ingesteld.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Allereerst onze dank aan GS voor de zeer adequate 

beantwoording. Ik sluit mij geheel aan bij wat 

collega Levering daarover heeft gezegd.

Vandaag spreken wij dan over het rapport van de 

Commissie Onderzoek Bouwstagnatie. Als eerste 

complimenteert de VVD-fractie de commissie 

voor haar gedegen rapportage. Het rapport wint 

sterk aan waarde omdat de door de commissie 

gedane aanbevelingen unaniem zijn. Wij vinden 

dat de rol van PS sterk aan waarde wint door dit 

soort rapporten waarbij de Staten zelf het initiatief 

nemen om een maatschappelijk probleem aan een 

nadere gedegen beschouwing te onderwerpen. 

Hulde dus aan de commissie.

Een tweede algemene opmerking is dat het goed is 

dat de commissie het onderzoek en de conclusies 

richt op alle spelers die te maken hebben met het 

bouwen van woningen. De aanbevelingen zijn 

echter gericht op de rol van de provincie. Hiermede 

wordt betweterigheid bij derden voorkomen en 

wordt er gefocust op datgene waarover we ook 

werkelijk gaan: de provinciale rol. Over dit laatste 

verschillen wij dus van mening met onze coalitie-

partners CDA en PvdA. Die hadden kennelijk liever 

gezien dat wij ons meer bezig hadden gehouden 

met anderen in plaats van onszelf. Zie de commis-

sie REG.

Ten slotte onderschrijft de VVD …

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat heeft collega Swane toch echt 

verkeerd begrepen. Wij vinden het uitstekend dat 

de provincie vooral niet gaat vertellen wat anderen 

moeten doen en dat de commissie zich gecon-

centreerd heeft op datgene waarop zij zich moest 

concentreren. Als het echter om de uitwerking gaat 

van wat wij zelf doen en ook soms de onbedoelde 

consequenties van intentioneel provinciaal hande-

len, dan moeten we verder kijken dan onze neus 

lang is. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik had de indruk dat de heer Swane een pleidooi 

houdt voor navelstaarderij. Over het algemeen is 

het heel goed te weten, vooral in het zakenleven, 

wat er om ons heen gebeurt om de juiste instru-
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menten te kunnen inzetten. Door zo’n selectief 

optreden weten we wat er in onze omgeving 

gebeurt. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat zijn allemaal heel mooie woorden, maar wij 

concentreren ons op datgene waarover wij precies 

moeten gaan. Dat moeten wij eerst op orde krijgen. 

Dan pas kunnen wij naar anderen kijken. Ik begrijp 

nu uit de notulen van de commissie REG dat u dat 

anders zag. Laten wij het er maar op houden dat 

wij het ermee eens zijn, want dat is echt Utrechts.

Ten slotte onderschrijft de VVD de algemene 

conclusie dat de voortgang van de bouw in de 

provincie Utrecht een probleem was, op dit 

moment een probleem is en in de toekomst een 

probleem zal blijven. Wij vinden dat de commissie 

dat adequaat inzichtelijk heeft gemaakt.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 

hadden collega Levering en ik een interessante 

discussie over de woningbouw en de wensen daar-

omtrent. Het ging daarbij om het voorstel van de 

PvdA-fractie om de zogeheten Jantje Betonnorm in 

de provincie Utrecht te introduceren. Deze norm 

houdt in dat bij nieuwbouwprojecten en bij binnen-

stedelijke vernieuwing drie procent van de buiten-

speelruimte een voorwaarde moet zijn. Wij waren 

het er samen over eens dat dit voorstel sympathiek 

was. Namens de VVD-fractie heb ik toen echter 

gewaarschuwd voor een stapeling van wensen. Ik 

noem: dertig procent sociale huurwoningen, twee 

parkeerplaatsen per woning, beeldkwaliteit enzo-

voort. Elke wens is op zichzelf te verdedigen naar-

gelang de politieke visie die men heeft. De stapeling 

van wensen maakt echter de bouw onbetaalbaar. 

Dat houdt vervolgens weer in dat er bouwstag-

natie is. Dit laatste geldt vooral voor de stedelijke 

vernieuwing. Als het dus gaat om bouwstagnatie 

dan moet de politiek dus waken voor een stapeling 

van voorwaarden. De VVD wil hiervoor nogmaals 

waarschuwen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik stel voor aan dit punt nu niet te veel 

aandacht te besteden. Ik vind ook dat wij collega 

Swane in zijn rol moeten laten als voorzitter van de 

Commissie Deregulering. Ik zal hem vandaag dus 

niet in moeilijkheden brengen door met voorstellen 

te komen waarover wij het dan weer even niet met 

elkaar eens zijn. Het is echter volkomen duidelijk 

dat het niet zo is dat wij het vandaag omarmen om 

de woningbouwproductie op gang te brengen en 

daarmee dan ineens alle regels die wij ooit hebben 

aangenomen, loslaten of in de toekomst daar grote 

rode strepen doorheen halen. Het zal voor de PvdA 

van belang blijven dat wij ook woningen van een 

bepaalde soort bouwen. Als het om de sociale 

woningbouw gaat dan ligt niet alleen ons hart 

daar, maar wij vinden dat daar ook een belangrijk 

nationaal belang bij betrokken is. Ik kom daar aan 

het einde van dit jaar bij de begrotingsbehande-

ling nog op terug. Ik vind dat wij ons nu moeten 

concentreren op het debat dat wij nu aan het 

voeren zijn. Aan het einde van het jaar bij de begro-

tingsbehandeling kunnen wij dan bekijken of wij de 

VVD zover kunnen krijgen dat die partij voor dit 

belangrijke onderwerp over de streep kan worden 

getrokken.

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

vind het jammer dat ik ondanks mijn inhoudelijk 

betoog de heer Levering niet de essentie daarvan 

heb kunnen overbrengen. Ik herhaal dat dus maar, 

omdat uit zijn interruptie blijkt dat hij er weinig 

van heeft begrepen. Die essentie is niet dat alles op 

zichzelf niet sympathiek is, maar de essentie is dat 

bouwstagnatie mede ontstaat door stapeling van 

wensen, waarvan deze er een was.

Een ander punt waarop de commissie niet is 

ingegaan is het Verdrag van Malta. De VVD heeft 

geconstateerd dat de invulling door de provincie 

Utrecht van het Verdrag van Malta over archeolo-

gische bodemschatten maximaal is. Andere provin-

cies hebben afwijkende regelingen en hoe belangrijk 

ook, wij moeten volgens ons niet het beste jongetje 

van de klas willen spelen en wij verzoeken dan 

ook deze zaak nog eens indringend te bekijken. 

De archeologie is immers in het kader van de 

bouwstagnatie een factor die niet meer onderschat 

mag worden. Voor de goede orde: de VVD-fractie 

is niet tegen het Verdrag van Malta en niet tegen de 

bescherming van archeologische bodemschatten, 

maar wel tegen de overdadige regelgeving op dit 

gebied die op dit moment in de provincie Utrecht 

van toepassing is.

De commissie heeft uitstekend werk verricht. Ik 

volg in mijn betoog zo veel mogelijk de volgorde 

van de aanbevelingen. Alle inzet moet erop gericht 
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zijn in de huidige streekplanperiode 10 tot 15 

duizend woningen meer te bouwen. Provincie en 

gemeenten moeten, waar mogelijk, gezamenlijk 

optrekken. Hierbij mag overigens niet uit het 

oog worden verloren dat gemeenten hun eigen 

verantwoordelijkheden hebben en dat de provin-

cie meer de rol op zich zou moeten nemen van 

aanjager, meedenker, kennisbank en stimulator. 

Die rol is lastiger dan menigeen denkt. Want 

meedenken betekent niet op de stoel gaan zitten 

van de gemeenten. Stimulator betekent niet dat de 

provincie zich overal mee bemoeit. Kennisbank 

betekent niet dat de provincie wel even zegt hoe het 

moet. Nee, er moet gewerkt worden aan een totale 

omslag in het denken bij de provincie. Niet kijken 

wat er allemaal niet kan , maar helpen hoe het wel 

kan. Dat betekent dus een partnerrol. Dat is iets 

waarvoor heel wat meer nodig is dan alleen een 

uitstekend rapport.

In aanbeveling 1 staat een veelheid aan onderwer-

pen. Ik begin met de suggestie om 7000 woningen 

te bouwen in Rijnenburg. Dit acht de VVD van het 

hoogste belang. Wij willen hier in de Staten immers 

allemaal dat de uitleglocaties tot een minimum 

beperkt worden. Dan is het essentieel om in het 

streekplan aangewezen locaties zo veel mogelijk te 

benutten om enerzijds het woningtekort zo veel 

mogelijk terug te dringen en anderzijds om geen 

of minder uitleglocaties te hoeven aanwijzen. Ten 

aanzien van het realiseren van extra woningen zegt 

het rapport, kort gezegd, het volgende.

1. Realiseer woningbouw in uitleggebieden en 

Rijnenburg.

2. Zorg voor snellere ontwikkeling in het binnen-

stedelijke gebied.

3. Zorg voor meer locaties binnen de rode contou-

ren.

4. Als 1 t/m 3 onvoldoende soelaas bieden, ga dan 

bouwen aan de randen van bestaande kernen.

De VVD kan zich in deze redenering vinden. 

Aangaande Rijnenburg geldt voor de VVD de 

voorwaarde dat de infrastructuur adequaat geregeld 

moet zijn voordat de bouw start. De VVD heeft 

het bij Rijnenburg over minimaal 7.000 woningen. 

Ook vindt de VVD dat er met de stad Utrecht moet 

worden gesproken. Zowel over de binnenstedelijke 

vernieuwing als over Rijnenburg zullen er enige 

sluitende afspraken gemaakt moeten worden. Niet 

alleen over de bouw van het aantal woningen, maar 

ook over een integrale benadering. Het ontwikkelen 

van Rijnenburg en het ontwikkelen van binnenste-

delijke locaties in de stad mogen immers niet los 

gezien worden van elkaar. Dat is voor ons reden om 

de volgende motie in te dienen.

Motie M3 (VVD, PvdA, GroenLinks): 7.000 

Woningen Rijnenburg

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 

12 juni 2006;

overwegende:

– dat de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 

(COB) erop aandringt om nog in 2006 een 

aanvang te nemen met de concrete voorberei-

dingen van de ontwikkeling van Rijnenburg;

– dat de COB voorts denkt aan de bouw van 

�.000 woningen binnen de Streekplanperiode 

(tot 201�);

– dat de COB ten slotte de aanbeveling doet om 

substantieel financieel bij te dragen aan de 

ontwikkeling van binnenstedelijke locaties;

constaterende:

– dat een krachtige impuls aan de ontwikkeling 

van binnenstedelijke locaties mede wordt 

ingegeven vanuit de filosofie dat er vervolgens 

minder nieuwe uitleglocaties aangewezen 

behoeven te worden;

– dat voorts de in het Streekplan aangewezen 

nieuwe bouwlocaties met kracht ontwikkeld 

dienen te worden teneinde te vermijden 

dat nieuwe uitleglocaties dienen te worden 

aangewezen;

voorts overwegende:

dat het ontwikkelen en stimuleren van binnenste-

delijke locaties en bestaande uitleglocaties niet los 

van elkaar gezien kunnen en mogen worden;

spreken als hun mening uit:

– dat, mede gelet op de genoemde relatie tussen 

binnenstedelijke locaties en bestaande uitleg-

locaties, een integraal afsprakenkader met de 

stad Utrecht nagestreefd moet worden waarbij 

over beide problematieken overeenstemming 

bereikt moet worden;

– dat hierbij als provinciaal uitgangspunt geno-

men wordt dat extra gelden voor binnenstede-
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lijke locaties aan de Stad Utrecht beschikbaar 

worden gesteld als overeenstemming bestaat 

over de bouw van minimaal �.000 woningen 

in Rijnenburg en de tijdsfasering waarbinnen 

deze woningen gerealiseerd worden;

En gaan over tot de orde van de dag!

Deze motie wordt mede ondersteund door de frac-

ties van de PvdA en GroenLinks.

Wij pleiten voor een constructief en alomvattend 

overleg met de stad Utrecht. Hierin zou niet alleen 

de bouw van Rijnenburg en de ontwikkeling van 

binnenstedelijke locaties aan de orde moeten 

komen maar ook zou gezamenlijk de schouder 

gezet moeten worden onder problematieken als 

vastgelopen infrastructuur, recreatie enzovoort. 

Laten wij inzetten op een integrale afspraak met de 

stad Utrecht. 

Als wij het dat hebben over de stad Utrecht dan 

maakt de VVD zich grote zorgen over de invals-

hoek die de stad neemt met de betrekking tot de 

bouw van sociale woningen. De stad Utrecht heeft 

immers in haar collegeprogramma de bouw van 

maar liefst 40% sociale woningen opgenomen. Nog 

niet zo lang geleden hebben de Staten nog stilge-

staan bij de zorg over de segregatie in bijvoorbeeld 

en met name de stad Utrecht. In deze stad is een 

bovenmatig aantal sociale huurwoningen aanwezig 

met als gevolg een meer dan gewenste eenzijdige 

bevolkingssamenstelling. Met het ingenomen 

uitgangspunt van 40% sociale woningbouw zal 

deze eenzijdigheid verder worden versterkt. De 

VVD-fractie vindt dat het niet zo kan zijn dat, waar 

sprake is van forse financiële impulsen in de stede-

lijke vernieuwing, de provincie door haar financiële 

bijdragen automatisch bijdraagt aan de verdere 

bevordering van de eenzijdige bevolkingsopbouw. 

Daar mag en kan het geld van de provincie niet 

voor bedoeld zijn.

Wij vinden dat er enerzijds in de stad gestreefd 

moet worden naar een evenwichtige bevolkingsop-

bouw. Van de regio mag verwacht worden dat deze 

zich inspant om mede de problemen van de stad 

Utrecht op te lossen. Hiertoe is het BRU primair 

de meest geëigende instantie omdat immers in stad 

en regio deze regio+-samenwerking steeds verder 

wordt nagestreefd juist omdat deze vond dat de 

grootstedelijke problematiek in de stad door de 

regio zelf opgelost moest worden door samenwer-

king.

De VVD verzoekt het college van GS dan ook om 

bij het BRU dringend aandacht te vragen voor de 

geschetste problematiek.

Teneinde de hierboven geschetste mening nog maar 

eens helder neer te zetten, vraagt de VVD hierover 

een uitspraak van Provinciale Staten over de 

volgende motie die wij indienen samen met CDA 

en SGP. 

Motie M4 (VVD, CDA, SGP): Spreiding betaal-

bare woningen 

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 

12 juni 2006;

overwegende:

– dat de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 

de aanbeveling doet om substantieel-financieel 

bij te dragen aan de ontwikkeling van binnen-

stedelijke locaties;

constaterende:

– dat in de stad Utrecht een in verhouding 

bovenmatig aantal sociale huurwoningen 

aanwezig is;

– dat zulks niet bevorderlijk is voor een even-

wichtige bevolkingssamenstelling; 

– dat in het Raadsprogramma 2006-2010 van 

de stad Utrecht gesproken wordt over 40% 

goedkopere woningen (sociale huur en koop);

voorts overwegende:

– dat het ontwikkelen en stimuleren van 

binnenstedelijke locaties door financiële 

bijdragen van de provincie niet tot gevolg mag 

hebben dat een verdere verstoring plaatsvindt 

van een evenwichtige bevolkingsopbouw;

– dat, gelet op het Raadsprogram van de stad 

Utrecht, deze kans zeer wel aanwezig geacht 

moet worden;

– dat van de zijde van de provincie Utrecht 

ernaar gestreefd moet worden dat er een 

spreiding plaatsvindt van betaalbare woningen 

over de regio;

spreekt als haar mening uit:

– dat geen gelden voor binnenstedelijke locaties 

aan de stad Utrecht aan de orde zijn voordat 
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vaststaat dat de gemeente Utrecht maximaal 

30% sociale huur en koop zal realiseren 

binnen haar grondgebied;

– dat de provincie zich dient in te spannen om 

een spreiding van betaalbare woningen over 

de regio te bewerkstellingen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Zoals ik al zei, deze motie wordt mede ingediend 

door de fracties van CDA en SGP.

Ik ben nog steeds bij aanbeveling 1. De VVD 

onderschrijft krachtig de aanbeveling om het 

college van GS opdracht te geven nog dit jaar met 

voorstellen te komen voor bouwlocaties binnen 

de rode contouren voor de bouw van maximaal 

10.000 woningen. Waar het gaat om het ontwik-

kelen van bouwlocaties aan de randen van de 

kernen vraagt de commissie terecht aandacht voor 

beeldkwaliteitsplannen. In de voorjaarsnota 2006 

stelt het college voor gelden uit te trekken voor de 

aanstelling van een provinciale bouwmeester. De 

VVD ziet niets in een provinciale bouwmeester. 

Dat betekent weer extra regels vanuit de provincie, 

weer een meekijkende pottenkijker van de provin-

cie. Wij zien echter heel veel in het stimuleren en 

faciliteren van het door gemeenten laten opstellen 

van beeldkwaliteitsplannen. Daar mag wat ons 

betreft een financiële stimulans tegenover staan 

vanuit de provincie. Beeldkwaliteit is voor de VVD 

een essentieel uitgangspunt voor de houdbaarheid 

van nieuwbouw in de toekomst en is tot op heden 

nog onderbelicht gebleven. De VVD zegt dan ook 

tegen GS op te houden met provinciale bevoog-

ding, bijvoorbeeld via provinciale bouwmeesters, 

maar merkt tevens op dat het een prima zaak is 

dat het college laat zien oog te hebben voor beeld-

kwaliteit. 

Aanbeveling 2 gaat met name over de betaal-

baarheid van woningen. Daarover wil de VVD 

nu maar eens helderheid scheppen. De meest 

exclusieve uitspraak van Provinciale Staten over 

betaalbare woningen dateert immers van 17 juni 

2002. In de motie van de PvdA wordt gesproken 

over de beroemde 30 procent sociale woningbouw. 

Letterlijk staat in het dictum van deze motie dat 

bij nieuwbouwplannen 30 procent van de wonin-

gen in de socialehuursector gerealiseerd moet 

worden. Bij de behandeling van het streekplan op 

13 december 2004 werd dit iets genuanceerd.

Het moet toch gaan over bereikbare woningen? 

Alhoewel wij als provincie er niet echt over gaan, 

wil de VVD toch aantekenen dat het dan niet 

alleen over socialehuurwoningen kan gaan maar 

ook over betaalbare koopwoningen. Opvallend is 

ook dat die lijn er de laatste tijd in zit. Ook in het 

rapport van de commissie bouwstagnatie wordt 

daaraan aandacht besteed.

Het geld kan maar één keer worden uitgegeven. 

Dus 30 procent socialehuurwoningen houdt in 

minder beeldkwaliteit, minder verlichting, speel- 

en parkeerplaatsen, om maar enkele dingen te 

noemen. Teneinde een eenduidige uitspraak van de 

Staten te verkrijgen, dienen wij de volgende motie 

in.

MotieM5 (CDA, PvdA, GroenLinks): 

Betaalbare woningen

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 

12 juni 2006;

overwegende:

– dat Provinciale Staten van Utrecht op 1� juni 

2002 en 13 december 2004 hebben uitgespro-

ken dat bij nieuwbouwplannen 30% van de 

bouw in de sociale huursector moest plaatsvin-

den;

– dat de bouw van sociale huurwoningen gezien 

moet worden als een te beperkte uitleg van het 

uiteindelijke doel om betaalbare en bereikbare 

woningen te bouwen;

– dat de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 

zich dan ook terecht uitspreekt over de bouw 

van betaalbare huur- en koopwoningen;

– dat het derhalve niet uitsluitend dient te 

gaan over sociale huurwoningen, maar over 

betaalbare koop- en huurwoningen;

– dat onder betaalbare koop- en huurwoningen 

het volgende wordt verstaan: 

huurwoningen onder de huurtoeslaggrens (thans 

e 604,�2 per maand) en koopwoningen thans 

onder de € 1�1.�12 (deze huur- en prijsgrenzen 

worden door de rijksoverheid bepaald);

spreken als hun mening uit:

dat in het vervolg bij nieuwbouwplannen onder 

het begrip ‘sociale sector’ wordt verstaan het 
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bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen 

tot de eerdergenoemde huur- en prijsgrenzen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Deze motie wordt mede ondersteund door de frac-

ties van CDA, PvdA en GroenLinks.

De VVD is terughoudend met startersleningen, ook 

al worden deze leningen met allerlei randvoorwaar-

den verstrekt. Het probleem is namelijk dat dit een 

prijsopdrijvend effect heeft, waardoor niet zozeer 

de starter als wel de verkopende partij eenmalig 

wordt geholpen. Wel voelt de VVD voor het 

concept van maatschappelijk gebonden eigendom, 

omdat de starters hiermede ook op langere termijn 

geholpen worden omdat de woning beschikbaar 

blijft binnen de prijscategorie waarin deze bedoeld 

was. 

Dan nog iets over de corporaties. Op zichzelf is de 

VVD verheugd dat de woningcorporaties zich de 

problematiek van de woningtekorten aantrekken 

en met plannen komen om dit tekort te verminde-

ren. Zij willen een krachtige bijdrage leveren aan 

de opheffing van het tekort aan woningen. Een 

kritische noot is echter ook hier op zijn plaats. Als 

je met een ambitieus plan komt voor de bouw van 

grote aantallen woningen dan kan van deze profes-

sionals worden verwacht dat men ook kijkt naar de 

haalbaarheid van de locaties waarop gebouwd zou 

moeten worden. Hierbij tekenen wij aan dat ook 

corporaties gehouden zijn aan de kaders zoals die 

in het streekplan zijn opgenomen. Met de nodige 

verbazing heeft de VVD daarom in dit kader de 

discussie rond de NV Utrecht gevolgd die volgens 

ons ongeveer hetzelfde doet als de corporaties. De 

NV Utrecht werd breed veroordeeld, maar over de 

corporaties bleef het wonderlijk stil.

De corporaties zullen een belangrijke factor moeten 

zijn en wij moeten ons inspannen om ook hen 

te laten meewerken aan het verminderen van het 

tekort aan woningen in onze provincie. Maar dan 

wel volgens de spelregels die wij daarvoor hebben. 

Overigens is de VVD van mening dat ook de markt-

partijen een voornamere rol moeten en kunnen 

vervullen. In het rapport van de commissie treffen 

wij een volgens ons wat eenzijdige benadering aan.

Bij aanbeveling 3 gaat het over de problematiek 

van gestapelde provinciale regels zoals die voor 

milieu, archeologie en dergelijke. Zoals bekend is 

dit ook de VVD een doorn in het oog. Ik stel voor 

dit probleem onder te brengen bij de commissie 

voor deregulering, omdat hiermee efficiënt een slag 

kan worden gemaakt om deze problematiek aan te 

pakken. Die moet immers ook vanuit de breedte 

worden bekeken. Deze commissie is dan ook 

voornemens zich tevens te storten op de nieuwe wet 

voor ruimtelijke ordening. Alleen al in dat kader 

zou een ad-hoccommissie al snel tot doublures 

kunnen leiden.

Aanbeveling 4. De VVD is voor de door het CDA 

opgestelde en breed omarmde motie van de vlie-

gende ambtenaar, het padvindersbeeld van het 

oprichten van een kennispool. De VVD pleit er 

dan ook voor voortvarend aan de slag te gaan 

om te komen tot een kennispool van provinciale 

en gemeentelijke leiders en specialisten die op 

aanvraag kunnen worden ingezet door gemeenten.

In aanbeveling 5 wordt ingegaan op de ervaring 

van gemeenten met de provincie. Kort gezegd komt 

het erop neer dat veel gemeenten de provincie erva-

ren als een hindermacht. Afkomstig uit gemeente-

land in deze provincie kan ik uit eigen ervaring van 

een jarenlang wethouderschap ruimtelijke ordening 

en milieu meepraten. Soms gaat het uitstekend, 

even zovele keren is het volstrekt herkenbaar wat 

de commissie daarover waarneemt. De VVD gaat 

ervan uit dat met de aanstaande reorganisatie veel 

problemen kunnen worden verminderd dan wel 

worden opgelost, maar de VVD vraagt indringend 

aan GS deze zaak serieus te monitoren.

In aanbeveling 7 wordt gesproken over de moni-

toring door de Staten. De VVD vindt dat een goed 

plan, maar tekent aan dat een gedegen monitoring 

inclusief rapportages door GS, ook van het hoog-

ste belang is. Nogmaals pleiten wij in dit kader 

aansluiting te zoeken bij het BRU waar men – ere 

wie ere toekomt – over een meer dan uitstekende 

woningmonitor beschikt.

Ten slotte aanbeveling 8. De VVD wil pas over-

gaan tot overplannen als uit de in 2008 te houden 

evaluatie over de bouwproductie in de periode 

2005 – 2007 blijkt dat ondanks alle door de 

provincie ingezette maatregelen om de woning-

bouwstagnatie tegen te gaan de woningbouwopgave 
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niet wordt gerealiseerd. De reden hiervoor is dat als 

nu reeds wordt gegrepen naar het instrument van 

overplannen, de lastige, binnenstedelijke locaties 

minder snel tot ontwikkeling gebracht zouden 

kunnen worden met binnenstedelijke verpaupering 

tot gevolg.

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende 

ondersteund en maken deel uit van de beraadsla-

gingen. De moties kunnen worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld. 

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij praten over een belangrijk rapport. 

Dat is een bijzonder moment. En wij praten ook 

over een belangrijke kwestie: de bouwstagnatie en 

het woningtekort. Dat is een kwestie die niet alleen 

politiek leeft maar ook gewoon bij de burgers. In 

menige huiskamer wordt er immers bezorgd over 

gesproken. Je zult maar een jonge man of vrouw 

zijn en voor het eerst een zelfstandige woonruimte 

willen betrekken en je ziet dan dat die woonruimte 

er niet is of onbetaalbaar als die er wel is. Dat is 

een zeer reëel probleem. Dat betekent ook dat wij 

als Staten en als provincie in het algemeen, naar 

ons idee de plicht hebben vanuit het al eerder 

genoemde gevoel van urgentie hier tot concrete 

resultaten te komen en burgers en de samenleving 

concrete oplossingen te bieden. Wij willen als 

GroenLinks alles uit de kast halen – wij vinden dat 

ook de provincie dat moet doen – om dit probleem 

op te lossen. Met daadkracht, creativiteit en onor-

thodoxe middelen. Tegelijkertijd willen wij niet in 

de val terechtkomen van het alleen maar kijken 

naar bouwstromen. Wij willen ook allerlei andere 

belangen reëel in beeld houden. Dat zal zo blijken 

uit mijn verdere bijdrage.

Alvorens ik inhoudelijk een en ander te berde 

zal brengen, spreek ik mijn dank uit jegens de 

Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en in het 

bijzonder ook jegens de voorzitter daarvan. Ik weet 

dat er heel veel tijd en energie in is gestoken en 

ik denk dat wij een prima analyse hebben en een 

zeer bruikbare reeks aanbevelingen. Het is ook 

goed dat wij als Staten ons rekenschap geven van 

dit soort maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn 

rechtstreeks gekozen politici en dit hoort bij onze 

volksvertegenwoordigende rol. 

Na PS kijk ik toch ook even naar GS. In het begin 

hebben wij daar al gedachten aan gewijd. Wij 

vonden dat het gevoel van urgentie niet tot ons 

kwam via het antwoord dat het college op het 

rapport van de commissie heeft geschreven. Ik vind 

het optreden van de geachte gedeputeerde Ekkers 

ook op dit moment niet overtuigend. Ik ben wat 

verbaasd over de juichende recensies van de zijde 

van de PvdA en van de VVD. Ik heb de heer Ekkers 

drie minuten over dit onderwerp horen praten 

en eigenlijk horen zeggen: ik las dat en het is niet 

zo tot mij doorgedrongen; later besefte ik dat ik 

toch een ander stuk had moeten leveren, ik had 

niet helemaal de juiste toon te pakken. Ja, dat is 

van dat soort lichtvoetigheid dat wij toch niet met 

hem delen bij dit onderwerp. Als het zo is dat je zo 

gemakkelijk deze partij kunt overtuigen dan schept 

dat perspectieven, ook voor ons. Want het is dan 

drie minuten lang wat zeggen en voorts zeggen dat 

de toon niet goed was en dat is het dan. Naar mijn 

idee was dat meer dan de toon. Ik denk dat het 

college in eerste instantie de werkelijke betekenis 

van dit rapport niet juist heeft geduid. Dat is iets 

anders. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Mag ik de heer Bijkerk vragen hoe lang 

de heer Ekkers dan had moeten spreken? Ik was 

eigenlijk wel blij met dat vlotte verhaal. Ik vond 

het heel helder wat de heer Ekkers zei. Er was geen 

woord Spaans bij. Dus hoe had de heer Ekkers 

dat dan moeten doen? Had hij gedurende twintig 

minuten het boetekleed moeten dragen en zeggen 

dat het heel ernstig was dat dit stuk ooit van GS 

was uitgegaan? Hoe beoordeelt de heer Bijkerk wat 

de heer Ekkers heeft gezegd? Ik heb hem gewoon 

horen zeggen dat er geen enkele aanbeveling van 

de commissie is waar het college tegen is. Daarmee 

weet ik wat voor vlees ik in de kuip heb en dat 

wilde ik horen. Het verhaal dat de heer Bijkerk 

nu vertelt, vind ik eigenlijk een beetje moeilijk. 

Dus: hoe lang had het betoog van de heer Ekkers 

moeten duren om de heer Bijkerk tevreden gesteld 

te kunnen hebben?

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is geen kwestie van lengte of van 

langdurig zich door het stof wentelen, maar het gaat 

om de essentie. Wat is er gezegd? Wij hebben als 

Staten met elkaar gezegd dat hier gewoon urgentie 

ontbreekt. Daarvoor had eenieder zijn of haar argu-



- 12 juni 2006, pag. 34 -

menten. Vervolgens zegt de geachte gedeputeerde 

dat toen hij nog eens naar dat stuk keek hij dacht 

dat het college niet helemaal de juiste toon had 

getroffen. Waar praat je dan eigenlijk over? 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Bijkerk moet toch wel toegeven dat hij nu 

in zijn ouderwetse oppositierol aan het vervallen 

is. Hij krijgt het antwoord. Hij heeft kritiek over 

het gebrek aan urgentiegevoel. Vervolgens blijkt dat 

gevoel van urgentie volledig bij het college aanwezig 

te zijn. Ik begrijp dat de heer Bijkerk daarover 

teleurgesteld is, want hij kan nu geen nummer 

maken en vervolgens gaat hij dan maar zeggen dat 

de heer Ekkers dat in slechts drie minuten vertelde. 

Dat verhaal van de heer Bijkerk is niet zo sterk. Ik 

kan hem zeggen dat wij ook overtuigd zijn door het 

betoog van de heer Ekkers namens het college. Dat 

zal de heer Bijkerk niet gemakkelijk lukken als hij 

dit soort argumenten gebruikt.

De VOORZITTER: Mag ik voorstellen dat er 

nu alleen nog nieuwe zaken over dit onderwerp 

worden uitgewisseld?

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! De essentie is voor mij wat er gezegd 

is. Was het een discussie over de toon of over het 

achterliggende gevoel van urgentie? En over dat 

laatste hebben wij onze twijfels. Als de geachte 

gedeputeerde de woorden gaat waarmaken die hij 

heeft uitgesproken dan zal hij zeker onze steun 

verwerven. Maar hij moet wat ons betreft nog 

aan het werk en ik wil de druk graag op de ketel 

houden.

Als wij het hebben over wat wij als provincie 

kunnen doen, denk ik dat wij natuurlijk dit debat 

niet geïsoleerd kunnen zien van bijvoorbeeld het 

debat dat wij een maand geleden over de voorjaars-

nota hebben gevoerd. Toen hebben wij ook tegen 

elkaar gezegd dat wij geld op de bank hebben staan 

en dat wij dat stevig moeten inzetten, bijvoorbeeld 

voor stedelijke vernieuwing. Wat GroenLinks 

betreft zou het kunnen zijn dat wij voor die stede-

lijke vernieuwing in de komende jaren zomaar € 50 

of € 60 miljoen over hebben. Over dat soort dingen 

praten wij ook in relatie tot dit rapport.

Nu een heel ander punt. In de omschakeling van 

de provincie heb ik gevleugelde woorden gehoord 

als: van hindermacht naar bondgenoot en helper. 

De omschakeling van het ambtelijk apparaat van 

bureaucratisch en verkokerd naar een organisatie 

die in staat is integraal en resultaatgericht te 

werken, is essentieel. Wij hebben daarover bij de 

voorjaarsnota een motie aangenomen en op dit 

punt hebben wij overigens wel het vertrouwen dat 

de gedeputeerde de signalen van de Staten heeft 

opgepakt. Ik verwijs dan ook naar de motie die 

een maand geleden hier is aangenomen en naar de 

woorden die hij in het verlengde daarvan zojuist 

heeft gesproken.

Wij zijn het erg eens met de aanbeveling in het 

rapport over het beschikbaar stellen van deskun-

digheid, kennisbank, een pool van ambtenaren, het 

gaan werken met accountmanagers enzovoort.

Na deze wat algemene opmerkingen kom ik bij 

wat voor ons toch de essentie is. Wij steunen 

als GroenLinks voluit het terugdringen van het 

woningtekort tot drie procent. Wij nemen daarbij 

ook voor onze rekening de tienduizend extra 

woningen die nodig zijn als wij kijken naar de 

meest recente demografische gegevens. Zoals 

reeds is gezegd, willen wij als provincie alles uit 

de kast halen: bestuurlijk, financieel, orthodox, 

onorthodox, om de problemen aan te pakken. 

Wel vinden wij dat wij daarbij moeten vasthouden 

aan de methode en het beleid van het vastgestelde 

Streekplan 2005-2015. Eventuele extra bouwlo-

caties kunnen dus pas in beeld komen als al het 

andere is geprobeerd en dat wordt bekeken in de 

loop van 2008. Wij kunnen ons dus zonder meer 

vinden in de aanbevelingen van de Commissie 

Onderzoek Bouwstagnatie. Dat neemt niet weg 

dat er voor ons enige piketpalen zijn. Allereerst de 

concentratie in stedelijk gebied. Dat wil zeggen: 

het realiseren van de daar geplande bouwlocaties, 

met als extra Rijnenburg. Anderen hebben deze 

locatie ook genoemd. Wij gaan eveneens voor die 

7.000 woningen in deze streekplanperiode. Ook 

vinden wij dat moet worden bekeken of Rijnenburg 

in algemene zin meer woningen kan opleveren. 

Dat is voor GroenLinks niet een vanzelfsprekende 

stellingname. Wij hebben immers lange tijd onze 

ernstige twijfel bij de locatie Rijnenburg. Om een 

aantal redenen die er nog steeds zijn. Tegelijkertijd 

is Rijnenberg inmiddels echter een politiek feit. Als 

dat politieke feit er is, vinden wij het van betekenis 

dat Rijnenburg zodanig wordt gebruikt dat daar 
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ook echt iets wordt opgelost, zodat er ook nog niet 

elders landelijk gebied moet worden opgeofferd.

Dat is het tweede punt. Het openhouden en 

beschermen van het landelijk gebied – wij denken 

daarbij dan in het bijzonder aan de nationale land-

schappen – vinden wij uitermate belangrijk. Geen 

beleid dat allerlei kernen heeft die organisch mogen 

aanslibben. Dat lost immers niets op en leidt tot 

aantasting van ons landelijk gebied. 

Als het een keer onvermijdelijk is dat er bij een 

kleinere kern wat gebeurt, achten wij het van 

grote betekenis dat dit gebeurt mede op basis van 

een goed beeldkwaliteitsplan. Op dat punt willen 

wij graag wat meer duidelijkheid krijgen van de 

gedeputeerde. Bij de behandeling van de voorjaars-

nota hadden wij die discussie over de provinciale 

bouwmeester. Wij zijn nog niet overtuigd van de 

noodzaak daarvan, sterker nog: wij zijn het eens 

met anderen dat het vooral gaat om die beeldkwali-

teit. Op dat punt willen wij ook meer duidelijkheid 

hebben van het college. Die beeldkwaliteitsplan-

nen zijn immers essentieel als het gaat om het 

authentiek en mooi houden van het buitengebied. 

Wij kiezen voor een grote inzet voor stedelijke 

vernieuwing, inclusief binnenstedelijke reconstruc-

tie. Wij denken daarbij ook aan het vrijkomen van 

bedrijventerreinen. Wij zijn bereid daarvoor de 

bestuurlijke en financiële inspanning te leveren. Die 

financiële inspanning zal in hoge bedragen kunnen 

gaan lopen. Op dat punt wil ik graag een nadere 

reactie van het college van GS hebben.

Tegelijkertijd kiezen wij ook voor maatwerk en een 

ketenbenadering. Dat wil zeggen: we moeten niet 

alleen maar denken in simplistische bouwstromen: 

als wij van de x-aantal woningen er 10.000 neerzet-

ten dan hebben wij het probleem opgelost. Op die 

publieksavond die wij in Utrecht hadden met 350 

bezoekers bleek dat ook. Het gaat vaak om maat-

werk. Die woningmarkt zit ingewikkeld in elkaar. 

Er zijn allerlei doelgroepen en allerlei frictiepunten. 

Daar moeten wij naar kijken. In bepaalde plaatsen 

zijn er wel mogelijkheden die er in andere plaatsen 

niet zijn. Die moeten wij benutten. We moeten 

kijken naar de keten die de woningmarkt in wezen 

vormt. In dat verband vinden wij het ook van grote 

betekenis het probleem regionaal te benaderen 

om het niveau van iedere gemeente afzonderlijk te 

ontstijgen.

Wij vinden eveneens dat wij bij alle acties die wij 

nu voeren, blijvend resultaten moeten boeken. 

Daarom hechten wij zeer aan aanbeveling 2b 

waarin staat dat wanneer koopwoningen worden 

gerealiseerd mede met gemeenschapsgeld, dat die 

ook na doorverkoop beschikbaar moet blijven 

voor de doelgroep. Maatschappelijk gebonden 

woningbezit is voor ons een heel belangrijk punt. Ik 

neem aan dat dit ook geldt voor de gedeputeerde. 

Misschien kan hij ook daarop nog reageren. Een 

ander punt is die andere bestuurlijke en ambtelijke 

opstelling.

Ik kom bij het laatste deel van mijn betoog. Daarbij 

gaat het om de mogelijkheid van een ‘package deal’ 

ofwel koppelverkoop. Gelet op wat er in het rapport 

over bouwstagnatie staat en kijkend naar de stad 

Utrecht is er alle aanleiding om tot een package 

deal te komen. 

Wij vinden dat Rijnenburg gebouwd moet worden, 

althans in grotere mate bebouwd moet worden 

binnen deze streekplanperiode. Daar hebben 

wij belang bij omdat wij het buitengebied willen 

ontzien. Wij hebben er ook belang bij dat de stede-

lijke vernieuwing in de stad Utrecht goed op gang 

komt. Laten wij op basis van die twee zaken komen 

tot goede afspraken met de stad Utrecht, bestuurlijk 

en ook financieel. Wat dat betreft is de VVD-motie 

op dat punt mede namens ons ingediend.

Dat geldt niet voor de tweede VVD-motie die 

betrekking heeft op stedelijke vernieuwing. Dat 

betreft de 40% sociale woningbouw. De strekking 

van deze motie is dat dit 30% moet zijn, zoals 

ik heb begrepen. Wij vinden dat die motie in 

zekere zin het lastig maakt om met een stad als 

Utrecht goed tot overeenstemming te komen als 

het gaat om binnenstedelijke vernieuwing. Wat dat 

betreft vinden wij het ook geen verstandige motie. 

Daarnaast denk ik dat wij als Staten uit moeten 

kijken op het niveau te komen van het ter discussie 

stellen van collegeprogramma’s van steden. Het 

gaat dan niet alleen om de stad Utrecht. In bijna 

alle omliggende gemeenten wordt een percentage 

van 40 gehanteerd. Dus ik vind deze motie mini-

maal erg kort door de bocht en wij zijn daar niet 

gelukkig mee.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Bijkerk maakt natuurlijk een heel terechte 

opmerking over het zich begeven door de provincie 

op het gebied van gemeenten. De VVD heeft niet 
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voor niets daarover bij de behandeling van de 

voorjaarsnota een uitvoerig pleidooi gehouden. De 

provincie moet niet op de stoel van de gemeenten 

gaan zitten. Maar dat wordt wat anders op het 

moment dat de provincie fors gaat investeren in 

gebieden en daarmee iets mogelijk maakt wat de 

provincie zelf niet wil. Het lijkt mij dan alleszins 

terecht om te zeggen: tot hier en niet verder. De 

gemeenten kunnen wel het geld van de provincie 

krijgen, maar dan gaan wij als provincie wel 

praten over hoe zij het uitvoeren. Het zou immers 

niet helemaal normaal zijn dat wij overheidsgelden 

gaan besteden aan binnenstedelijke locaties met 

een effect dat wij zelf niet willen. Dat moeten wij 

dus niet doen.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik denk dat deze discussie veel 

ingewikkelder ligt. Wat gebeurt er precies binnen 

de steden? Welke percentages gelden er voor 

bepaalde deelplannen? Een generieke uitspraak 

van wij willen die 40% niet en wij gaan zonder 

meer naar 30% compliceert daarmee het overleg 

met de stad Utrecht en de andere steden en is 

wat ons betreft het verkeerde signaal. Waarmee 

ik niet zeg dat er geen zinnige discussie gevoerd 

zou kunnen worden over percentages of over de 

spreiding over stad en regio. Dus niet alleen naar 

de problemen in de stad kijken maar ook naar 

die in andere kernen waar speciale woningbouw 

komt. De motie geeft voor ons echt een verkeerd 

signaal. Te meer, en dat ligt in het verlengde 

hiervan, dat wij toch de indruk hebben dat er een 

historische kans ligt om een aantal dringende 

problemen in de stad Utrecht en rondom die stad 

op te lossen. Er zitten overal nieuwe colleges, er is 

een psychologisch moment, de provincie doet een 

financiële handreiking, laten wij daar dan gebruik 

van maken. Overigens zou datzelfde ook kunnen 

in Amersfoort. Daar spelen wat andere problemen, 

maar op het niveau van woningbouw en een aantal 

groene kwesties kan ik mij voorstellen dat wij als 

provincie een package deal sluit met de gemeente 

Amersfoort. Ik zou ook van het college graag daar-

over een nadere bespiegeling horen. Hier liggen 

kansen om dingen vlot te trekken. Een betaling 

aan een stad als Utrecht om die historische patstel-

ling te doorbreken.

De VOORZITTER: Ik schors de beraadslagingen 

over dit onderwerp. Met uw welnemen ga ik over 

tot punt 6, het afscheid van mevrouw Vonk.

Afscheid	van	mevrouw	drs.	J.	Vonk-Vedder	(CDA)

De VOORZITTER: Drs. P. zong in 1973 ‘Heen en 

weer, heen en weer’. Een lied dat in drie coupletten 

het dagelijks werk beschrijft van een veerboot. Nu 

wil ik u, mevrouw Vonk, niet onmiddellijk met 

een veerboot vergelijken, maar de vergelijking gaat 

wel op als ik kijk naar uw bestuurlijke, politieke 

carrière. Eind 2003 verliet u immers de lokale 

politiek in de gemeente Abcoude om na tien jaar 

gemeenteraadswerk en twee jaar wethouderschap 

dat werk te ruilen voor regionale activiteiten en 

wel voor het regionale Statenlidmaatschap. Maar 

kennelijk – ik beschouw dat als een goed teken 

– blijven de lokale wortels aanwezig en blijft dat 

kennelijk ook trekken. Want vanaf 20 april bent 

u van heen naar de provincie weer terug naar de 

lokale politiek in Abcoude en daarmee, zo stond 

hier geschreven, ‘is uw werk niet langer verenig-

baar’. Dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Kijken 

we naar de zuiver wettelijke gronden, dan mag het. 

Kijken we naar de afspraken binnen partijen of 

kijken we naar eigen opvattingen dan kan daarover 

verschillend worden gedacht. Dat doe ik ook. Er is 

veel voor te zeggen om dat niet verenigbaar te laten 

zijn, terwijl juist de uitwisseling met andere secto-

ren heel belangrijk is. En wat ook zeker belangrijk 

is, is de wisseling tussen lokaal en regionaal en 

landelijk. Wat aardig is, is dat dit niet alleen wordt 

gezien als een weg omhoog – van lokaal naar regi-

onaal naar landelijk – maar dat dit ook gezien kan 

worden als een weg, van lokaal, zelfs van nationaal, 

naar regionaal en naar lokaal. Dat zie je de laatste 

tijd steeds meer. Verschillende Kamerleden werden 

geroepen tot het wethouderschap. Die uitwisseling 

is belangrijk. En als het gaat om de verenigbaar-

heid? Ach, laat ik mij maar houden bij de wet, dan 

hebt u al problemen genoeg om zelf op te lossen.

Maar dat kleine stukje is wel degelijk ook van 

belang als het gaat om de provincie. De veranke-

ring van Staten door ervaring van personen in de 

lokale politiek is een belangrijk aspect. U bent daar 

een voorbeeld van, iemand die dat ook in praktijk 

brengt. Politiek bracht u al heel vroeg in praktijk. 

Geboren immers als boerendochter in Baambrugge 

is het u als het ware met de paplepel ingegoten. 
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Uw moeder bekleedde functies in het maatschap-

pelijke en politieke leven, maar zelf hebt u, naar 

ik heb begrepen, een B en W-vergadering aan uw 

bed weten te houden. En uw zoontje Koen hebt u 

als baby zelfs meegenomen naar vergaderingen. 

Ik neem dus aan dat de paplepel nog steeds wordt 

gehanteerd in huize Vonk en dat er ongetwijfeld 

een volgende politieke generatie ontstaat.

U was dat zeker, als het erom gaat er vroeg bij te 

zijn. Als zestienjarige bestudeerde u al de verkie-

zingsfolders van lokale partijen en binnen de 

CDA-jongeren bent u zes jaar buitenlandvoorzitter 

geweest bij de afdeling Noord-Holland. Politiek 

actief op gemeentelijk en provinciaal niveau. En 

u deed dat met enthousiasme en gedrevenheid. U 

bijt zich ergens in vast om vervolgens niet zomaar 

weer los te laten. Daarbij kent u vervolgens ook alle 

ins en outs. Ik heb het weleens mogen ervaren nog 

voor uw Statenlidmaatschap bij gelegenheid van 

een werkbezoek aan Abcoude en ik heb dat indirect 

ook hier ervaren in uw Statenwerkzaamheden. 

U hebt zich als woordvoerder bijzonder inge-

spannen voor het waterhuishoudingsplan en voor 

de Utrechtse bibliotheek. Door uw inzet wist de 

bibliotheek in de provincie in elk geval bij proble-

men ons steeds te vinden. Daar is die provincie 

natuurlijk ook voor. U was een van de drijvende 

krachten, bovendien achten wij het organise-

ren van huiskamergesprekken heel iets anders. 

Huiskamergesprekken met boeren. Hoe kan het 

ook anders, zou ik haast zeggen, als het gaat om de 

polder Groot Mijdrecht, om maar eens een onder-

werp te noemen dat zich kenmerkt door stilstand 

en waar huiskamergesprekken misschien wel heel 

belangrijk zijn. De grote vraag is natuurlijk wat de 

overheid nu eindelijk gaat doen als het gaat om de 

Ronde Venen en als het gaat om de polder Groot 

Mijdrecht. Een heikel onderwerp, meer heb ik niet 

willen zeggen, met lastige belangenafwegingen; dat 

mag zeker zo zijn. U hebt het, getuige uw afkomst, 

natuurlijk niet over uw kant laten gaan om dat zo 

maar te laten lopen en daarbij niet de mensen om 

wie het gaat, de lokale boeren, erbij te betrekken. 

Daar hebt u uw fractie uitstekend weten te binden 

aan dat onderwerp. Samen met gedeputeerde Jan 

Pieter Lokker hebt u zelfs een middeleeuwse maal-

tijd gekookt om, terugkijkend in de geschiedenis, 

naar dit onderwerp te kijken. U draagt daarbij 

kennelijk alle kennis aan als het gaat om calorieën 

en de heer Lokker, als u zijn gewicht ongeveer moet 

schatten, als het gaat om geschiedenis.

Kortom, mevrouw Vonk, u wist bijna drie jaar lang 

met persoonlijke betrokkenheid dat Statenlidmaat-

schap in te vullen. Dat is ontzettend belangrijk 

want daar ligt de verankering en de daaraan vastzit-

tende vastberadenheid. Ik zeg als neutrale voorzit-

ter dat het u is gegund om terug te keren naar de 

lokale politiek. Als voorzitter, als buitenstaander 

een klein beetje, maak ik mij niet zo druk om de 

vraag of iemand zijn periode helemaal afmaakt. 

Wat veel belangrijker is, is dat wij opgeteld 

continuïteit weten aan te brengen in ons politieke 

systeem. Dat een Statenlidmaatschap dan niet hele-

maal in vier jaar wordt afgemaakt? Je ziet weleens 

allerlei lieden die zich daar druk om maken. Wel, 

uw voorzitter doet dat niet.

Maar wat wij wel, ook vanuit de Staten, mogen 

verwachten, is dat wij daarmee weer een belang-

rijke lokale politicus hebben die weet waartoe die 

provincie dient en die ook weet dat die provincie er 

niet voor niets is. Sterker nog: dat je de provincie 

ook nodig hebt als je lokale politiek wilt bedrijven.

Mevrouw Vonk, ik dank u zeer namens de Staten 

en namens het bestuur voor uw bijdrage in deze 

periode als lid van de Staten van Utrecht.

U weet dat wij u daarvoor een roemer – het symbo-

lische cadeau – overhandigen en een bijbehorende 

oorkonde. Ik mag zeker niet vergeten u daarbij 

tevens veel succes te wensen in uw wethouderschap.

Maar het is niet alleen provinciale dank die 

vanmiddag centraal mag staan, want uw verdien-

sten, als het gaat om de politiek – en dat is een 

algemeen maatschappelijk belang - zijn van dien 

aard dat niet alleen provinciale dank en provinciaal 

belang er gediend is, maar dat het ook gaat om het 

algemeen maatschappelijk belang van het functio-

neren van onze democratie. Uw bijdrage daarin is 

op dit moment meer dan voldoende reden om u, 

voor mij met veel genoegen, te mogen melden dat 

het Hare Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot 

lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik speld u die 

versierselen thans graag op. (Applaus)

Mevrouw VONK (CDA): Voorzitter, collega-

Statenleden, gedeputeerden, familie, vrienden en 

collega’s van Abcoude en andere aanwezigen. Ik 

bedank u hartelijk voor deze mooie onderscheiding 
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en ook Hare Majesteit bedank ik daarvoor.

Ik ga terug naar Abcoude. Na iets meer dan 

duizend dagen Statenlidmaatschap vertrek ik voor 

het wethouderschap naar mijn gemeente. Op plaats 

19 van het CDA stond ik bij de Statenverkiezingen 

in 2003 en een half jaar later ben ik hier beëdigd 

als Statenlid als opvolger van Gerrit Terpstra. 

Eenmaal in de Staten ben ik in de commissie Zorg, 

Cultuur en Welzijn (ZCW) gekomen alsook in de 

commissie Water en Milieu (WEM). Dat zijn geheel 

verschillende vakgebieden, waarbij ik op het gebied 

van ZCW al de nodige gemeentelijke ervaring had 

opgedaan. Maar vooral bij het tweede vakgebied 

ligt mijn hart. In deze periode heb ik heel veel 

geleerd en heb ik veel mensen leren kennen binnen 

dit huis en ook daarbuiten. Ik voel mij hier als 

een vis in het water. Binnen de commissies ZCW 

en WEM, maar ook hier in de Staten, heb ik 

spreekwoordelijk de degens nogal eens gekruist 

met gedeputeerden, commissie en Statenleden over 

de bibliotheekvernieuwing, het erfgoed, de CMO, 

de breedtesport, de baggerstort, het waterhuishou-

dingsplan en het Veenweidengebied. Binnen de 

provincie hoor je weleens dat je weinig contact met 

de burgers kunt hebben. Bij veel van deze onder-

werpen echter heb ik dat niet zo ervaren. Graag 

had ik deze periode willen afmaken en bijvoorbeeld 

de schouders onder het Veenweidengebied willen 

zetten. Zoals u echter weet, is een stapeling van 

mandaten binnen mijn partij niet toegestaan. 

Eerder ben ik ben al tien jaar lid geweest van de 

gemeenteraad van Abcoude, waarvan twee jaar als 

wethouder. In die korte periode van het wethouder-

schap heb ik veel gedaan. Evenwel in mijn beleving 

niet genoeg. Het werk in Abcoude is nog niet af, 

mijn werk is nog niet af in Abcoude. Heel veel grote 

projecten staan op stapel binnen onze gemeente. 

Ook staat Abcoude voor een Arhi-procedure. Als 

je dan wordt gevraagd weer wethouder te worden 

van Abcoude, komt dan snel het gevoel boven dat 

je de kans krijgt om de klus in de komende vier 

jaar af te maken. Die klus wil en kan ik niet uit 

de weg gaan. Sinds ik in april in Abcoude ben 

beëdigd ben ik al het nodige tegengekomen waarbij 

de herkenning groot was. Het kleinekernenbeleid, 

de bibliotheekvernieuwing, de Arhi-procedure, de 

stroomlijnvariant A6-A9 of ondertunneling, de 

open rode contour van het streekplan, het actiepro-

gramma cultuurbeleid, de WMO, Wel Thuis en de 

huisvestingsverordening. Wat het laatste onderwerp 

betreft, wil ik toch gebruik maken van het feit dat 

ik hier nu sta, ook als wethouder van de gemeente 

Abcoude. 

Voorzitter, ik beloof u, het zal geen tweede keer 

meer gebeuren. De huisvestingsverordening is voor 

mij en de raad van Abcoude een lastige zaak op 

twee onderdelen. Ik zal u zeggen waarom. Kleinere 

gemeenten als Abcoude kunnen vanwege deze 

nieuwe huisvestingsverordening geen sociale koop- 

en huurwoningen meer bouwen uitsluitend voor 

de inwoners van de kleine kernen. En juist in de 

kleine kernen is de vraag naar dit soort woningen 

enorm groot. Natuurlijk kun je de 30%-voorkeurs-

regel inzetten maar die is juist bedoeld voor de 

bestaande socialewoningvoorraad. Het instand-

houden of versterken van de sociale cohesie in de 

kleine kernen komt met deze nieuwe verordening 

op dit onderdeel onder druk te staan. 

Een andere punt in deze verordening is het afschaf-

fen van de woonduur. Bij deze maatregel komt de 

doorstroming op slot te zitten. Wat je veel in kleine 

kernen ziet, is dat een echtpaar met kinderen dertig 

jaar geleden een eengezinshuurwoning betrekt. 

De kinderen zijn nu de deur uit en manlief is 

helaas overleden. Nu mevrouw op leeftijd begint 

te komen, wil zij graag naar een seniorenappar-

tement in haar eigen dorp. Inschrijving voor die 

woning was tot nu toe niet noodzakelijk omdat 

de woonduur al zo lang was dat zij vrijwel direct 

voor een dergelijke woning in haar eigen dorp in 

aanmerking kon komen. Dit is haar overigens ook 

altijd voorgehouden door de woningbouwvereni-

ging. Door de aanstaande verordening zal dit nu 

gewijzigd worden. De woonduur gaat tijdelijk nog 

maar gedeeltelijk meetellen en alle inwoners van de 

provincie gaan ook nog eens meedoen. Het gevolg? 

Deze mevrouw zal zich hopelijk nog wel inschrijven 

maar moet nu wel heel veel langer wachten op haar 

zo begeerde seniorenwoning. De eengezinswoning 

blijft dus nog lange tijd bewoond door een alleen-

staande in plaats van een jong gezin. Ik hoop dat 

Provinciale Staten deze twee aspecten mee willen 

nemen bij de behandeling van de huisvestingsveror-

dening in de komende maanden.

Voorzitter, ik bedank iedereen heel hartelijk. 

Vooral mijn eigen CDA-fractie en ook de frac-

tiemedewerkers bedank ik. Het was een fijne en 

inspirerende tijd. Jullie hebben mij gestimuleerd 
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het maximale uit mijzelf te halen en in te zetten 

voor de Utrechtse bevolking. Ook de Statenleden 

van andere fracties, u, commissaris en de gedepu-

teerden dank ik voor heel plezierige en vruchtbare 

contacten. Alle mensen in de ambtelijke organisatie 

en griffie dank ik voor hun inzet en ondersteuning. 

Ik ga u allen vast missen. Wat ik zeker ga missen, 

zijn de vrouwelijke collega’s. Maar wat wil je ook 

als je de enige vrouw bent in politiek Abcoude. 

Maar helemaal een afscheid is het niet. Aanstaande 

donderdag ben ik weer hier in dit huis om kennis 

met u te maken als wethouder.

Natuurlijk ben ik dank verschuldigd aan mijn man 

en kinderen. Ik hoop dat ik vanaf vandaag doorde-

weeks wat meer avonden thuis ben. Zonder jullie 

steun had ik dit werk de afgelopen periode niet 

kunnen doen. Ik vrees dat ik jullie steun voor de 

periode die komen gaat weer nodig zal hebben.

Ik wens u en de provincie veel succes bij uw werk 

en ik wens u een inspirerende tijd toe in aanloop 

naar de verkiezingen volgend jaar. Ik heb bijna drie 

jaar provinciale politiek mogen bedrijven in deze 

Staten. Ik heb ervan genoten en ik hoop dat ik mijn 

steentje heb kunnen bijdragen aan de Utrechtse 

samenleving. Dank u wel. (Applaus) 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Vonk, 

het ga u goed. Ik schors de vergadering tot tien 

voor vijf.

Schorsing van 16.23 uur tot 16.�4 uur.

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. 

Wij vervolgen de beraadslagingen over punt 5 van 

de agenda. Het woord is aan de heer De Vries.

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

Voorzitter! Namens de fractie van D66 splits ik 

mijn bijdrage in drie delen. Ten eerste zal ik wat 

zeggen over het werk van de commissie zelf. Ten 

tweede over de visie van D66 op woningbouw in 

de provincie Utrecht en ten derde geef ik ons eind-

oordeel over de conclusies en aanbevelingen zoals 

die in het eindrapport zijn terug te vinden. Over de 

reactie van GS daarop hebben wij al in een eerder 

deel van dit debat gesproken. Daaraan zal ik dus 

niet al te veel aandacht meer besteden. 

De D66-fractie maakt de commissie een groot 

compliment voor de wijze waarop zij het onderzoek 

heeft uitgevoerd en de wijze waarop het eindrap-

port tot ons is gekomen. Zonder twijfel kan gesteld 

worden dat het onderzoek uitgebreid en breed is 

uitgevoerd. De gesprekken met de diverse spelers 

in de regio bieden ons een goed inzicht waar de 

flessenhalzen zitten en waar de problemen bestaan. 

Daarnaast is D66 ook verheugd over het overzicht 

van activiteiten zoals die in andere provincies 

worden ontplooid aangaande het stimuleren van 

woningbouw en het oplossen van de problemen 

die zich daarbij voordoen. Ondanks de beperkte 

invloed die de provincie heeft op de woningbouw-

productie zelf, is het duidelijk dat zij toch op een 

aantal punten het beter kan en actiever moet doen. 

Wij vinden ook dat het rapport zich terecht richt 

op de eigen taken van de provincie. Dat is zo’n 

beetje in lijn met wat ook de VVD heeft gezegd. 

Wij vinden weliswaar dat wij met andere partners 

in de woningbouwproductie moeten samenwerken, 

maar wat betreft ons oordeel en onze eigen werk-

wijze moeten wij kijken naar onze eigen taken en 

zien hoe wij daarin beter kunnen opereren.

Ten aanzien van onze visie op woningbouw gaan 

wij uit van een markt die open is en waarop de 

invloed van de provinciale overheid bijzonder 

beperkt is. Dat ontslaat ons echter niet van de taak 

bij bestaande maatschappelijk knelpunten naar 

oplossingsrichtingen te zoeken en daaraan bij te 

dragen. Daarbij dienen wel verschillende belangen 

afgewogen te worden. Dat is door GroenLinks al 

eerder opgemerkt en dat is buitengewoon belang-

rijk. Het gaat immers niet alleen om woningbouw 

alleen, het gaat ook om de ruimte in onze provincie 

wat betreft infrastructuur, groen, landschap, land-

bouw en noem verder maar op. 

In ons verkiezingsprogramma hanteren wij het 

adagium: niet meer, maar slimmer bouwen. Ook 

bij de behandeling van het streekplan is dit de inzet 

van onze fractie geweest. Dat betekent voor D66 

geen bouwstop, maar wel selectiever en intensiever 

bouwen dan tot nu toe is gebeurd. In het eindrap-

port van de commissie leest mijn fractie weliswaar 

dat de lijn van het streekplan van beheerste groei 

wordt onderschreven, maar bij de eerste aanbeve-

ling echter lijkt dit al weer losgelaten te worden 

doordat er sneller in Rijnenburg gebouwd moet 

worden en dat daar 10.000 woningen extra moeten 

komen. Ik vraag mij dan ook af in hoeverre dit nu 

te rijmen valt met die beheerste groei. 

Ik wil daarbij ook collega Doornenbal van het CDA 
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citeren in dit verhaal. Zij zei het zo pakkend bij 

het publieksdebat dat wij hebben gehad. Primair 

moeten wij bekijken wat de bestaande achterstan-

den zijn en die moeten wij inlopen. Daarnaast 

moeten wij de bestaande capaciteit invullen 

alvorens wij naar nieuwe locaties gaan kijken. Die 

benadering ondersteunt D66 ook.

D66 vindt dat duurdere koopwoningen niet per se 

in Utrecht gebouwd hoeven te worden. Wel moeten 

er veel meer betaalbare huur- en koopwoningen 

gebouwd worden voor jongeren. Veel studenten 

blijven na hun studie noodgedwongen wonen in 

een studentenhuisvesting omdat er onvoldoende 

betaalbare woningen beschikbaar zijn. Voor deze 

groep moet, wat D66 betreft, meer gebouwd 

worden. Daardoor stromen deze ‘zittenblijvers’ 

door en komen er weer meer studentenwonin-

gen vrij voor nieuwe studenten die zo’n woning 

zoeken.

Op onze huidige woningmarkt hebben starters 

het gewoon moeilijk. Ook voor senioren moeten 

er meer en betere, levensloopbestendige woningen 

gebouwd worden. Senioren blijven veel te vaak 

in veel te grote, ongelijkvloerse woningen wonen 

omdat er geen geschikte andere woning voor hen 

beschikbaar is. D66 wil deze stagnatie ook aanpak-

ken waardoor er met minder nieuw te bouwen 

woningen over de hele woningmarktbreedte meer 

woningen beschikbaar komen. Dus niet meer maar 

wel slimmer bouwen.

D66 wil goede afspraken maken met de provin-

cie Flevoland om woningen van Utrecht over 

te nemen, de zogeheten Flevolandoptie. Recent 

heeft minister Dekker van VROM bevestigd dat 

er minstens 15.000 woningen in Almere worden 

gebouwd speciaal ter ontlasting van de Utrechtse 

woningdruk. Onlangs de wat zuinige reactie 

daarop van de gedeputeerde Ekkers, in de trant dat 

er eigenlijk niets nieuws onder de zon is, blijft voor 

D66 hiermee de Flevolandoptie een reële optie mits 

een noodzakelijke infrastructuur, zoals De Stichtse 

Rijn vanaf het begin wordt meeontwikkeld. Dat 

het hier juist niet om jongeren- of studentenwo-

ningen gaat, lijkt mij buiten kijf. De opmerkingen 

hierover van de corporaties en ontwikkelaars in 

bijlage 6 van het rapport, vindt de gedeputeerde 

daarom wat lastig te plaatsen. D66 pleit voor een 

ander woningbouwprogramma. Een programma 

dat is gericht op een ander woningsegment.

Dan de beoordeling van het eindrapport. Ten 

aanzien van de aanbevelingen merkt de D66-frac-

tie bij 1a op dat zij, zoals bekend, niet kan instem-

men met een versnelde woningbouw op de locatie 

Rijnenburg. Volgens de fractie is de ligging van 

deze locatie nog steeds ongeschikt voor grootscha-

lige woningbouw zoals die wel door gemeenten en 

provincie wordt beoogd. Het alternatief, de moge-

lijkheid van een vierde kern bij Bunnik, is volgens 

D66 te snel en onterecht door een meerderheid van 

de Staten afgewezen.

Aanbeveling 1b onderschrijft D66 volledig. 

Binnenstedelijke locaties dienen primair ingevuld 

te worden. Echter over motie 1a zoals die door 

de VVD, CDA en PvdA is ingediend, heb ik 

toch nog een vraag over de financiering van de 

woningbouw. Ik kan mij voorstellen, en ik vind 

het ook goed, dat wij daar een overzicht van over-

heidsgeldstromen krijgen. Het is ook goed dat wij 

daarbij kijken hoe dat geld wordt ingezet. Op basis 

daarvan vormen wij een oordeel. Ik mis echter een 

bepaald referentiekader waarop beoordeeld kan 

worden in hoeverre dat geld en die andere midde-

len wel of niet moeten worden ingezet. Ik denk dat 

het wel relevant is dit om straks in tweede termijn 

toegelicht te krijgen. Het kan best wel zijn dat de 

gemeente gewoon onvoldoende middelen heeft om 

überhaupt geld in te zetten dan dat dit onwil is. 

Dus ik hoor dat nog graag in tweede termijn van 

de indieners van deze motie.

Aanbeveling 1c doet toch nog enigszins onze 

wenkbrauwen fronsen. In mijn bijdrage jegens 

GS heb ik ook al opgemerkt dat wat ons betreft 

het zoeken naar 10.000 woningen binnen de rode 

contouren mogelijk moet zijn. De volgende stap 

echter: het zoeken naar eventuele rode locaties 

buiten de rode contouren via zogeheten organische 

groei, is echter voor D66 een stap te ver. Wanneer 

stopt immers die organische groei en waar houdt 

die op? Welke criteria worden er gehanteerd om 

een en ander nog te kunnen sturen? Of zijn die 

locaties alleen bedoeld als een soort overplan-

ningsinstrument?

Voor de onderdelen b en c van aanbeveling 2 

kan op warme steun van D66 worden gerekend. 

Het instrument van maatschappelijk gebonden 

eigendom is hier al eerder aan de orde geweest. 

Het lijkt mijn fractie een uitstekend voorstel. De 

uitvoeringstaak ligt natuurlijk bij de gemeenten 

en de corporaties, maar de provincie kan via de 
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kennisbank, zoals die ook in aanbeveling 4 wordt 

genoemd, actief dit instrument promoten.

Ten aanzien van de provinciaal te dekken star-

terslening kan de provincie volgens ons het verschil 

maken door het Limburgse initiatief over te 

nemen en daaraan ook financieel bij te dragen. In 

hoeverre het voorstel van minister Dekker daarbij 

een rol kan spelen, wachten wij graag af. Door GS 

is toegezegd dat er een onderzoek zal plaatsvinden 

naar draagvlak, nut en noodzaak. Wij zien dat met 

vertrouwen tegemoet.

Wat D66 betreft kan de bestaande commissie 

inzake deregulering haar tanden zetten in aanbeve-

ling 3. De commissie laat zelf weten geen voorkeur 

te hebben voor een bepaalde commissie. Evenals 

de VVD vindt D66 dat als wij als Staten over een 

specifiek hiervoor ingestelde commissie beschik-

ken, wij die hiervoor mooi kunnen inzetten. Het is 

toch immers een interessante opdracht voor deze 

commissie?

Ik kom nu nog op een puntje dat ik eigenlijk aan 

het begin van mijn bijdrage naar voren had moeten 

brengen. Wegens de improvisatie, zo zal ik maar 

zeggen, stel ik dat nu toch nog even aan de orde. 

Dat betreft de reactie van GS op aanbeveling 4. 

Wij vinden die toch wel wat tegenvallen. Wederom 

komt er een nader onderzoek boven tafel en 

wordt er gewezen op de reeds bestaande kennis en 

deskundigheid. Wij geloven dat die er ook wel zal 

zijn. Het is echter wel zo dat wij niet allemaal in de 

hoofden van de aanwezige provinciale medewer-

kers kunnen kijken, laat staan dat gemeentelijke 

ambtenaren dat kunnen. Ik probeer daarmee 

duidelijk te maken dat het juist belangrijk is dat wij 

een dergelijke kennisbank instellen als vraagbaak, 

omdat wij daarmee drempelverlagend en informa-

tieontsluitend aan de slag kunnen gaan. Dat daarbij 

de bestaande informatie gedigitaliseerd wordt, is 

voor ons vanzelfsprekend.

Aanbeveling 5 vond ik toch wel een hard oordeel 

over de wijze waarop de provinciale werkorganisa-

tie momenteel opereert. In de bij de voorjaarsnota 

aangenomen motie wordt aandacht gevraagd voor 

maatregelen tegen deze problematiek. Daarmee 

kan ook de wat losse aanbeveling van de commissie 

worden verklaard. De opmerking van GS dat als 

door een beoogde ontwikkeling een provinciaal 

belang wordt geschaad en er weinig ruimte bestaat 

voor flexibiliteit en creativiteit bestaat, onderschrijft 

D66. Toetsing aan bestaande wet- en regelgeving 

door de provincie vond nu eenmaal de onontkoom-

bare basis voor een deugdelijk ruimtelijk beleid.

Over aanbeveling 6 heb ik al het een en ander 

gezegd in relatie tot de motie van D66 inzake jonge-

renhuisvesting. Ook vinden wij dat de commissie 

hiermee eigenlijk te makkelijk is omgegaan. Wij 

bepleiten hier nogmaals dat wij in de richting 

gaan van het instellen van streefgetallen voor 

jongerenhuisvesting, zoals dat ook gehanteerd 

wordt bij seniorenhuisvesting in het programma 

Wel Thuis. Daarvan is hier niets terug te vinden in 

het eindrapport. Wij worden weer opgescheept met 

een nader onderzoek dat ook nog eens wordt over-

genomen voor GS. Wij denken dat als je werkelijk 

werk wilt maken van woningbouw voor jongeren 

en starters, dat er dan een stimuleringsprogramma 

voor deze doelgroep op z’n plaats dient te zijn.

Monitoring door PS vinden wij passen bij de duale 

rol die de Staten hebben. Zelf onderzoeken en vast-

stellen draagt bij aan meer inzicht over een langere 

periode en betekent volgens ons niet dat PS ineens 

op de stoelen van GS zijn gaan zitten. Het betreft 

immers monitoring en geen uitvoering van beleid.

Ten slotte aanbeveling 8. D66 blijft het voorstel 

over overplanning, zoals dat in deze aanbeveling 

naar voren komt, ondanks de wetenschappelijke 

aanprijzing, een lastig vraagstuk vinden. Uit 

het rapport kan ik niet opmaken hoe er wordt 

omgegaan met een eventuele restcapaciteit en met 

de gevolgen voor de totale grondprijs. De grond 

wordt toch op deze manier ‘warm’ gemaakt. In 

de praktijk blijkt dat niet elke locatie met de 

bestemming woningbouwlocatie uiteindelijk ook 

ingevuld en volgebouwd gaat worden. Daarnaast 

vraagt D66 zich af hoe het wegvallen of vertragen 

van woningbouw aan de ene kant van de provincie 

gecompenseerd kan worden door het aanstrepen 

van een andere reservelocatie. Bijvoorbeeld dat 

in Veenendaal een bouwplan spaak loopt en dat 

daardoor versneld in Woerden wel wordt gebouwd. 

Naar aantallen kan dan wel de bouwdoelstelling 

behaald worden, maar dat zegt dan nog niets over 

het soort woningen dat er gebouwd wordt en de 

behoefte daaraan in Veenendaal of Woerden. Het 

komt op ons over als een grof instrument dat 

vooral gebaseerd lijkt te zijn op cijfers in plaats van 

op gewenste kwaliteit en differentiatie. Bovendien 

betekent het verruimen van de planologische capa-

citeit en de mogelijkheid om met locaties in de tijd 
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te schuiven, niet het loslaten van het streekplansce-

nario van beperkte groei. Of toch wel? In aanbeve-

ling 8 wordt feitelijk de deur opengezet om na 2008 

het streekplan op het gebied van woningbouwloca-

ties drastisch te herzien. Mijn fractie vindt dat wij 

dit wel kunnen doen, maar dat wij daarbij wel heel 

goed ook de andere belangen die daarbij een rol 

kunnen spelen in het oog moeten houden zoals de 

landschappelijke waarden, wat ik in het begin van 

mijn bijdrage al heb genoemd.

Los van de aanbevelingen heb ik nog enkele opmer-

kingen die deels met het eindrapport te maken 

hebben. 

Het RSP. De onmogelijkheid om met het BRU 

afstemming te bereiken tussen RSP en streekplan 

wordt slechts licht aangeroerd in het rapport. Niet 

dat dit een teken van bestuurlijk onvermogen is. 

Als de commissie zo kritisch is over de hinder-

macht, het ambtelijk apparaat dat enige zelfkritiek 

in dit geval evenmin zal misstaan, waarom heeft 

de commissie dan geen oproep gedaan aan GS en 

BRU om alsnog de bestaande meningsverschillen 

op te lossen en woningbouwlocaties inzichtelijk te 

maken? 

De succesfactor van de betrokken besturen. Bij 

de technische behandeling in de commissie REG 

heeft D66 gevraagd in hoeverre de opstelling en 

inzet van het bestuur bijdragen aan een succesrijk 

woningbouwprogramma. Immers uit het overzicht 

van instrumenten van andere provincies in bijlage 

5 blijkt dat een gepassioneerde en betrokken 

gedeputeerde, wethouder of andere bestuurder 

bijdraagt aan dit succes. Uit de beantwoording 

door de commissie concludeert mijn fractie dat ook 

binnen GS meer moet gebeuren om de urgentie van 

het onderwerp in de richting van de medewerkers 

te communiceren. Wellicht dat in een volgende 

termijn een politieke kleurspoeling van de gedepu-

teerde voor ruimtelijke ordening daaraan nog kan 

bijdragen.

De conclusies. D66 vindt dat het percentage van 

3% woningtekort zoals dat door de commissie is 

gehanteerd, niet heilig is. Eraan vasthouden lijkt 

op een soort cijferfetisjisme. Een tijdelijke stijging 

van het woningbouwtekort is voor mijn fractie 

aanvaardbaar, mits daartegenover staat dat binnen 

de bestaande capaciteit toekomstbestendig wordt 

gebouwd. Dat betekent slim bouwen voor de 

marktvraag en gericht op het in gang zetten van 

de broodnodige doorstroming en gebruikmaken 

van de voorhanden zijnde Flevolandoptie. Ook na 

2015 blijft Utrecht ongetwijfeld een aantrekkelijke 

provincie om in te wonen. Die aantrekkelijkheid zit 

echter nu juist ook in het landschap en de omge-

ving. Voor mijn partij wegen de belangen van groen 

en van een aantrekkelijk Utrecht dan ook zwaar. 

Als iets eenmaal rood is geworden, wordt het maar 

zelden weer groen, zo leert de ervaring. D66 stelt 

voor om, gehoord de discussie over het eindrap-

port, dit rapport ook aan de minister van VROM, 

mevrouw Dekker, aan te bieden. Hiermee wordt 

zowel het onderzoek dat is verricht als de Utrechtse 

lobby in Den Haag bediend.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik kan mij aansluiten bij de lof die al 

in de vorige bijdragen is geuit jegens de commissie 

voor het onderzoek naar de bouwstagnatie. Zo’n 

onderzoek is immers niet niks. Het is echter ook 

niet tevergeefs geweest, getuige het rapport dat nu 

aan de orde is. Wonen, ergens onderdak hebben, 

is immers belangrijk. Dat is een van de essentialia 

van eenieder. Dat het menens is voor de commissie 

getuigen de aanbevelingen die in het rapport naar 

aanleiding van het onderzoek zijn gepresenteerd. 

De commissie wil meer dan slechts lippendienst 

bewijzen in een poging de stagnerende woning-

bouw te laten kantelen. Zij heeft niet slechts gecon-

stateerd en gesignaleerd, maar zij wil ook meewer-

ken aan een remedie, zelfs als die wat minder 

orthodox is. Dat alles heeft geleid tot het rapport 

van de Statenbreed georganiseerde commissie met 

daarin opgenomen de unanieme aanbevelingen.

Dat het geen gemakkelijke opgave is om de stag-

natie een halt toe te roepen, blijkt ook uit de rij 

van aanbevelingen die de commissie ons in haar 

rapport doet toekomen. Er bestaat niet iets als 

één bestuurlijk panacee om de bouwstagnatiepro-

blematiek de wereld uit te helpen. Daar is meer 

voor nodig. Vandaar ook de cumulatieve reeks 

aanbevelingen die tezamen moeten leiden tot meer 

plansnelheid bij het creëren van woningen in de 

provincie Utrecht. Ook al is de inkt van het streek-

plan nog maar net droog, het is goed dat, zo jong 

als deze streekplanperiode nog is, er door middel 

van dit rapport een serieuze poging wordt gedaan 
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snel zaken bij te stellen om toch te geraken aan 

het beoogde bouwvolume. Niet achteroverleunen 

en wachten op wat er gaat komen, maar vroeg 

een diagnose stellen om vervolgens te werken aan 

herstel van de achterblijvende cijfers.

Wie heeft hier nu de leiding? Dat is de vraag die 

kan worden gesteld als wij het hebben over de 

woningmarkt. Het rapport beschrijft in grote lijnen 

het decentralisme dat opgeld heeft gedaan sinds de 

jaren negentig: een zich terugtrekkende rijksover-

heid. Dat heeft ertoe geleid dat er een regisseurs-

vacuüm is ontstaan. De rol van de provincie op 

de woningmarkt wordt eveneens beschreven. De 

commissie sluit haar ogen niet voor de beperkte 

maakbaarheid van die formele rol. De provincie 

heeft immers weinig wettelijke bevoegdheden. Zij 

is niet de actor in het proces. Tot zover klinkt dat 

weinig opbeurend. Tegelijkertijd is het ook duide-

lijk dat de provincie er alles aan moet doen om te 

duiken in dat regisseursschap. Weliswaar gespeend 

van directe bevoegdheden kan de provincie wel de 

voor haar beschikbare ruimte benutten, zo mogelijk 

oprekken, om de rol van verbindende, stimule-

rende, aansporende, partijen bij elkaar brengende 

middenoverheid met verve te vervullen. Niet 

meedoen met de Olympische gedachte als leidend 

principe, maar bestuurlijk een meerwaarde bieden.

Uit de reactie van de gedeputeerde is het ons ook 

duidelijk geworden dat de urgentie ook voor hem 

helder is. Wij hebben ons niet gestoord, zoals 

anderen, aan het feit dat zijn betoog niet zo lang 

was. Wij zeggen dan ook dat in beperking zich de 

meester toont. Dat is hier goed gegaan. Het feit dat 

de gedeputeerde dat tot zich heeft genomen na het 

stuk nog een keer te hebben gelezen, vinden wij 

evenmin zo’n probleem. Zonder nu alle gezegden 

erbij te halen, weten we allemaal dat de ware lezer 

de herlezer is, zoals Nabokov zegt. In die zin is de 

gedeputeerde daar een exponent van.

Tot het mogelijke is eenieder gehouden. Zo ook de 

provincie Utrecht. De commissie beveelt in haar 

rapport acht te ondernemen handelingen aan. 

Vooralsnog komen die ons in algemene zin prudent 

voor. Het overplannen vinden wij wel erg belicht 

als ei van Columbus en deus ex machina, want voor 

de volgende vergadering in het huis der provincie 

staat ook de jaarrekening op de agenda en die laat 

eigenlijk ook een staaltje overplanning zien. Met 

andere woorden: een onderbesteding. Daarover 

zijn wij niet meteen enthousiast. Overplannen in 

de zin van het rapport lezen wij echter in de vari-

ant van het beschikbaar hebben van voldoende 

reservelocaties. De commissie beveelt het college 

aan om samen met gemeenten nieuwe bouwlocaties 

te verkiezen. Gezien de weinig voorhanden zijnde 

binnenstedelijke locaties zou bij de zoektocht 

naar nieuwe bouwterreinen de verleiding kunnen 

ontstaan uitleglocaties te laten prevaleren, wat kan 

leiden tot verminderde aandacht voor inbreiden. 

Vandaar dat wij komen met een motie die mede 

namens de fracties van CDA en VVD wordt inge-

diend. 

Motie M6 (ChristenUnie, CDA, VVD): 

Verevening inbreiding en uitbreiding

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 12 juni 2006, ter bespreking van het het 

rapport van de commissie bouwstagnatie;

constaterende dat:

de commissie in beginsel adviseert om nieuwe 

bouwlocaties aan te wijzen; 

overwegen dat:

– met de aanwijzing van (nader af te wegen) 

nieuwe uitleglocaties (verschuiving rode 

contour) de druk op de binnenstedelijke 

woningproductie afneemt;

– het derhalve aanbeveling verdient een koppe-

ling aan te brengen tussen het realiseren 

van nieuwe uitleglocaties enerzijds en extra 

inspanningen op het gebied van inbreiding 

anderzijds;

– de provincie met gemeenten afspraken zou 

kunnen maken over het toestaan van nieuwe 

uitleglocaties in combinatie met extra binnen-

stedelijke inspanningen van diezelfde gemeen-

ten of door andere gemeenten in de provincie;

– door het op deze wijze vormgeven van een 

incentive op het realiseren van binnenste-

delijke woningbouw het wellicht zelfs een 

versnelling van de binnenstedelijke woning-

bouw oplevert;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

– een systeem van financiële verevening bij 

uitbreiding en inbreiding uit te werken (aan 
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te sturen middels effectief contractmanage-

ment), waarbij de werkwijze van het project 

‘Hart voor de Heuvelrug’ als inspiratiebron 

kan dienen;

– deze uitwerking bij de eerste (partiële) 

herziening van het streekplan aan de Staten 

voor te leggen.

En gaan over tot de orde van de dag

De rol van de provincie en de organisatie van de 

provincie hebben een prominente plaats in het 

rapport. De gespreksverslagen met bestuurders en 

vertegenwoordigers van gemeenten tonen vaak een 

kritische houding jegens de organisatie. ‘Weinig 

meedenkend’ en ‘erg afgepaste manier van werken’ 

zijn gehoorde kwalificaties. De commissie rept 

over een cultuurverandering die nodig is. Dat 

sluit ook aan bij de motie die bij de voorjaarsnota 

is ingediend. Gelukkig constateren wij dat in dit 

huis niet wordt stilgezeten. Dat onderkent dus dat 

de organisatie na de takendiscussie nog lang niet 

klaar is en dat verandering noodzakelijk is. De 

uitkomsten van het onderzoek van de commissie 

kunnen als bevestiging en steun in de rug voor die 

ontwikkeling gezien worden.

Gerelateerd aan de aanbeveling van de commissie, 

namelijk meer provinciale expertise leveren, een 

kennisbank opzetten, het begeleiden en lostrek-

ken van projecten, moet er een omslag worden 

gemaakt naar een organisatie die meer coöperatief, 

initiërend en begeleidend is. 

Een andere aanbeveling laat zien dat op basis 

van geactualiseerde bevolkingsprognoses extra 

woningen nodig zijn. Daarin kunnen wij ons 

vinden. Daarbij is ook de locatie Rijnenburg 

genoemd, waarbij het totaal beoogde woning-

bouwprogramma door middel van planversnel-

ling zou moeten worden uitgevoerd binnen deze 

streekplanperiode. Dit ontmoet bij ons in zoverre 

geen bezwaar dat wij er echter wel voor pleiten 

dat er wordt voldaan aan de watertoets: water als 

ordenend principe.

Ik kom tot een afronding. Het rapport van de 

commissie neemt de tekortschietende woningbouw 

niet als voldongen feit. Zij heeft de vinger op de 

zere plek gelegd om te komen tot een omwende: 

plansnelheid in plaats van vertraging. Het is nu 

aan GS, maar ook aan PS om die handschoen op 

te pakken. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Eigenlijk zijn er negen aanbevelingen 

in plaats van acht waar we het steeds over hebben. 

De aanbeveling nul heeft namelijk betrekking 

op het plan van aanpak dat het college van GS 

per september zal maken. Daarover heb ik nog 

heel weinig gehoord. Er zal veel afhangen van de 

inhoud van het plan van aanpak, hoe wij staan 

tegenover de inzet en goede bedoelingen van de 

gedeputeerde.

In eerste instantie wilden wij bij motie een halt 

toeroepen aan speculatie met bouwgrond die zo’n 

beetje het duurste is in onze provincie. Omdat die 

motie er waarschijnlijk toch niet doorkomt, zullen 

wij die maar niet indienen. Door speculatief gedrag 

met bouwgrond worden de te realiseren woningen 

volgens ons onnodig kostbaar. Wij hopen echter 

dat gemeenten in overleg met de woningbouwcor-

poraties hun invloed aanwenden om te voorkomen 

dat er prijsopdrijving optreedt bij de werving van 

geschikte bouwlocaties en dat de provincie hierin 

een constructieve rol zou kunnen gaan spelen. 

Dat zou kunnen zijn door financieel een bijdrage 

te leveren bij de ontwikkeling van bouwprojecten. 

Wat ons betreft zijn dat uitsluitend projecten voor 

betaalbare woningen. Dan gebruik ik vaak de defi-

nitie die de VVD daarvoor ook hanteert. Hiertoe 

dienen wij dan ook een motie in waarin wij het 

college oproepen voorwaarden te stellen aan bouw-

projecten voor deze woningen.

Motie M7 (SP): Stimulering betaalbare huur- 

en koopwoningen

Provinciale Staten van Utrecht, in openbare 

vergadering bijeen op 12 juni 2006; 

overwegende dat:

– de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 

voorstelt om 10.000 extra woningen in deze 

streekplanperiode in te plannen;

– dat daarmee het totaal aantal te realiseren 

woningen in de streekplanperiode 200�–201� 

in de provincie Utrecht uitkomt op circa 

��.000 woningen;

– dat de druk met betrekking tot de woning-

behoefte met name in het segment onder 

de huurtoeslaggrens van circa € 600 ligt 

(voor koopwoningen ligt de grens op circa 

€ 1�0.000);
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voorts overwegende dat:

– de provincie Utrecht door de Commissie 

Onderzoek Bouwstagnatie wordt opgeroepen 

om gelden ter beschikking te stellen voor het 

ontwikkelen van bouwlocaties;

roepen het college op:

voorwaarden te stellen indien gelden ter beschik-

king worden gesteld met betrekking tot het 

realiseren van de gewenste woningbouwproductie 

voor betaalbare huur- en koopwoningen voor de 

inwoners van de provincie Utrecht.

En gaan over tot de orde van dag.

Als tweede punt vragen wij aandacht voor aanbeve-

ling 1c waarin de beide mogelijkheden worden 

genoemd om buiten de rode contouren te bouwen. 

Wij gaan ervan uit dat dit middel slechts in het 

uiterste geval wordt gehanteerd nadat alle andere 

opties zijn uitgeput en waarbij overleg vooraf met 

de Staten zal plaatsvinden, net als bij het vastleg-

gen van de rode contouren ten behoeve van het 

streekplan.

Als derde en laatste punt blijven wij toch aandacht 

vragen voor de woningbouwproductie op de 

locatie Rijnenburg. Wij waren toentertijd tegen het 

ontwikkelen van Rijnenburg. Nu is het politieke 

feit dat Rijnenburg moet worden ontwikkeld. Deze 

locatie was in eerste instantie bedoeld voor zo’n 

7.000 zogeheten watervilla’s, gezien de ontsluiting 

via A2 en A12 en het feit dat Rijnenburg wel erg 

laag ligt waardoor er dan ook te veel water in komt 

staan. Om die 7.000 woningen waaronder betaal-

bare koop- en huurwoningen te realiseren, zal een 

behoorlijke inspanning worden gevraagd zowel van 

de stad Utrecht als van de provincie. Ik hoop dat 

wij ons dat allemaal realiseren.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook de fractie van de SGP spreekt 

haar grote waardering uit voor het rapport van de 

commissie inzake de bouwstagnatie. Met anderen 

stellen wij vast dat dit toch wel een van de mooie 

vruchten is van het dualisme waar de eigen positie 

van de Staten, ook in de rol van volksvertegenwoor-

digend lichaam, hier duidelijk invulling krijgt. Het 

heeft onze integrale steun. Wat de aanbevelingen 

aangaat zullen wij wel wat kanttekeningen plaatsen 

bij details, maar nogmaals: de aanbevelingen 

verdienen volgens ons een brede steun. Dat merken 

wij ook in de reacties die hier totnogtoe geweest 

zijn. Wij danken de gedeputeerde voor zijn reactie 

op onze eerste termijn. Het was een korte reactie, 

maar als die slagvaardig is, dan is dat voor ons 

voldoende. Straks zal in de verdere uitwerking 

moeten blijken hoe de vertaalslag is en dan hopen 

wij daarop nog terug te komen. 

Met anderen constateren wij dat Utrecht geen 

eiland is. Er zijn meerdere spelers in het veld en in 

dat opzicht ondersteunen wij de motie van de PvdA 

om een stukje monitoring op dat punt te laten 

plaatsvinden. Wel stellen wij met de commissie vast 

dat onze provincie bovengemiddeld slecht scoort 

tot op heden. Dat is het grote probleem waar de 

commissie de vinger op heeft gelegd en vervolgens 

constructieve aanbevelingen aan heeft toegevoegd.

Het is natuurlijk best zorgelijk dat zo kort na de 

start van de streekplanperiode de cijfers zodanig 

veranderen dat geconstateerd moet worden dat 

niet alleen de huidige prognose van het aantal 

woningen niet wordt gehaald, maar dat er een 

nieuwe prognose overheen gaat en het tekort nog 

groter dreigt te worden. Het is goed dat wij die 

ontwikkelingen blijven volgen. Niet als een consta-

tering voor nu, maar ook voor de komende jaren, 

om telkens opnieuw te kunnen blijven sturen. 

Daarnaast moeten wij ons ervan vergewissen dat er 

andere autonome ontwikkelingen zijn waarop wij 

niet direct grip hebben. Zoals wij hebben gecon-

stateerd is dit jaar de woningbouw door externe 

factoren aanmerkelijk hoger en scoort Utrecht weer 

bovengemiddeld hoog. Dat heeft dan te maken 

met een aantrekkende economie en vertrouwen in 

investeerders. Er zijn echter factoren die wij toch 

nog beter in beeld zouden moeten krijgen, in de 

zin van de vraag wat onze beïnvloeding daarin zou 

kunnen zijn.

In de nieuwe bevolkingsprognoses waarvan is 

gesproken, zou onze fractie graag meer inzicht 

willen hebben. Niet alleen kwantitatief maar 

eveneens kwalitatief. Dat bepaalt immers de doel-

groepen waarvoor de bouwvolumes ingezet gaan 

worden. Ik denk dat het goed is in dat opzicht wat 

meer inhoudelijke kennis op dat punt te kunnen 

krijgen. Wij willen daarom heel graag in de 

commissie over die gegevens nader geïnformeerd 

worden. 

Ik denk dat het goed is dat de commissie zich 
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vooral gericht heeft op de rol van de provincie. 

Anderzijds moeten wij ons ervan vergewissen dat er 

factoren zijn die wij niet kunnen beïnvloeden, die 

althans niet tot onze primaire taakstelling horen, 

maar waarvoor wij wel aandacht zullen moeten 

vragen. Het is een probleem dat de doorstroom 

vanuit huurwoningen naar koopwoningen toch 

buitengewoon stagneert. Het kan goed zijn dat wij 

ons daarin als Staten nog eens verdiepen en dat 

wij op dat punt tevens aanbevelingen doen bij de 

rijksoverheid in de zin van wat daaraan verbeterd 

zou kunnen worden. Ik denk dat dit een probleem 

is, vooral als wij kijken naar de binnenstedelijke 

ontwikkeling die wij toch willen blijven promoten. 

Daar staan wij achter. Overmatige inspraak en 

bezwarenprocedures blijken echter een buitenge-

woon zwaar blok aan het been te zijn, vooral de 

stapeling daarvan. Het zou goed zijn als daarop nog 

eens bij de rijksoverheid de vinger wordt gelegd. 

Terecht kregen wij nog te horen dat de huisves-

tingsverordening ten aanzien hiervan voor ons een 

aandachtspunt zou zijn, in de zin van of dat een 

belemmering is om datgene te realiseren wat wij 

willen. Bijvoorbeeld als het gaat om de organische 

groei van de kleine kernen. Met andere woorden: er 

zijn nog een paar andere factoren die op dat punt 

in het veld als spelers kunnen worden gekenmerkt, 

die nog wat meer in beeld zouden kunnen worden 

gebracht.

De fractie van de VVD heeft aandacht voor de 

samenhang. Wij hebben een motie ondersteund 

die deels daarover gaat. Het is van belang dat 

wij die samenhang, met name in aanbeveling 1, 

duidelijk in beeld blijven houden. Daar bedoelen 

wij mee dat wij van harte achter het streven staan 

om Rijnenburg op dat punt volume te geven. 7.000 

woningen is daarbij als bodemaantal genoemd. 

Laten wij dat aantal als inspanningsverplichting 

meenemen. Wij staan van harte achter de inspan-

ningsverplichting om de binnenstedelijke locaties 

ook echt te kunnen realiseren op de wijze die hier 

nog steeds als doelstelling staat. Van meet af aan, in 

de voorlopen naar de discussie over het streekplan, 

hebben wij als fractie, maar anderen eveneens, 

daarbij de vinger gelegd. Tot op heden heeft 

niemand mij nog kunnen overtuigen, de commis-

sie evenmin, dat wij ons doel daar echt kunnen 

bereiken. Of, zoals de heer Bijkerk heeft gezegd, wij 

zouden daarbij additioneel heel fors moeten willen 

investeren. Dan komt de vraag wel naar ons toe 

welke doelstelling wij daarmee bereiken. Als dat 

alleen maar een kwantitatieve doelstelling is, dan 

moeten wij ons daarbij het een en ander afvragen. 

Als dat een kwalitatieve doelstelling betreft als het 

gaat om de samenstelling van de binnenstedelijke 

bevolkingsopbouw, dan hebben we daarmee een 

ander punt. Ik kom daarop straks nog terug. Ik 

denk dat het aandachtsvelden zijn die wij in samen-

hang moeten blijven bezien.

Een punt van aandacht is inderdaad of wij niet te 

snel op de stoel van de gemeenten gaan zitten. Wij 

zouden ons daarvan verre moeten houden. Aan de 

andere kant is er geen financiering mogelijk zonder 

daarbij inhoudelijke, kwalitatieve randvoorwaarden 

te stellen. Op die kaderstelling kom ik echter straks 

nog terug. Het is in elk geval zeker een taak voor de 

provincie. De provincie moet daarin bijdragen voor 

een kwantitatieve ontwikkeling met een kwalita-

tieve bodem. Anders pompen wij het geld zomaar 

weg zonder daarbij een doelstelling geformuleerd te 

hebben.

Als het gaat om de diepte-investering bij de binnen-

stedelijke ontwikkeling, die wij zeker bespreekbaar 

willen maken, willen wij ons vooral richten op de 

sociale cohesie in de grootstedelijke problematiek 

en een evenwichtige bevolkingsopbouw, en op het 

voorkomen van verloedering in een deel van onze 

samenleving. Daarop moeten wij ons focussen, dan 

willen wij investeren. Op dat punt moet beleidsma-

tig op een goede wijze ingezet worden.

Voor wat betreft de overplanning en de extra 

opdracht die er ligt voor maximaal 10.000 wonin-

gen, willen wij niet alleen maar kijken naar de 

grote bouwlocaties en wat wij daarvan zouden 

kunnen realiseren, maar naar de organische groei 

van de kleine kernen. Dan gaat het ons er niet om 

het open gebied rücksichtslos vol te bouwen, maar 

het gaat wel om de leefbaarheid en de financie-

ring ervan. Impulsen die wij als provincie geven, 

moeten zeker tevens liggen op het niveau van de 

kleine kernen aangaande additionele woningbouw. 

Als het uiteindelijk dan zou moeten, ook de rode 

contouren als ontwikkellijn te blijven hanteren 

en op een creatieve manier invulling te geven 

aan het totaal van de woningbouwopgave. Op dat 

punt willen wij die contouren inderdaad op enig 

moment partieel heroverwegen. Voor ons is er op 

dat punt dus geen blokkade.

De noodzaak van betaalbaar bouwen is door de 
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commissie heel duidelijk gesteld. Indertijd hebben 

wij als fractie daarvoor al eens een nota opgesteld. 

Bij ons komt daarin, uiteraard van harte, het 

maatschappelijk gebonden eigendom voor en het 

behouden daarvan. Anders verloopt dat weer en dan 

blijven we daar achteraanlopen.

De hindermacht van de provincie is genoemd. 

Vanwege de tijd ga ik daar nu niet uitgebreid op 

in. Wij herkennen dat beeld van die hindermacht 

zoals dat wordt geschetst. Aan de andere kant 

moeten wij stellen dat er ook een ontwikkelmacht 

van de provincie is. Maar, inderdaad, er zit een 

stukje hindermacht bij. Het is daarom goed met de 

partijen gewoon een keer te gaan praten over wat de 

problemen zijn en over het beeld dat men daarvan 

heeft en wat de belemmeringen zijn. 

Tot zover een paar kanttekeningen, aanvullingen en 

opmerkingen bij de aanbevelingen van de commis-

sie.

De opdracht die de commissie heeft neergelegd, 

betekent dat er werk aan de winkel is. Werk voor 

PS en voor GS. De heer Bijkerk heeft al gezegd dat 

hier een heel groot maatschappelijk probleem ligt. 

Dat vraagt een omslag in de aanpak ervan. Noem 

het maar een task force of wat dan ook, maar wij 

moeten hier gewoon mee aan de slag. Er zijn heel 

gewone, concrete zaken die we kunnen oppakken, 

maar we moeten ook bekijken hoe wij dan moeten 

investeren in de samenleving. Dat vraagt een 

fundamentele oplossing die niet alleen kwantitatief 

is, maar ook kwalitatief. Bouwen we voor de doel-

groepen waarvoor wij moeten bouwen? Kunnen 

we doorstroming realiseren? Zorgen wij ervoor 

dat wij in deze segregatieproblematiek ook op dat 

punt een investering doen die daaraan een bijdrage 

levert? Die fundamentele oplossing vereist een grote 

inspanning. Dat vraagt een bestuurlijke visie en een 

ambtelijke organisatie die daarop is toegesneden. 

Duurzame ontwikkeling is meer dan alleen maar nu 

acht of tien aanbevelingen van de commissie invul-

len. Op basis van dit uitstekende rapport willen 

wij graag een uitstekende vertaalslag maken in een 

ontwikkeling. Dat betekent dat wij een kaderstel-

ling moeten ontwikkelen waarvan al een aantal 

elementen is genoemd en waarin wij diepte-inves-

teringen gaan doen. Kwantitatief, kwalitatief: denk 

aan segregatie en aan de samenhang van natuur en 

landbouw. Van infrastructuur: denk aan levensloop-

bestendig bouwen, doelgroepenbeleid, maatwerk.

Kortom: denk aan de ketenbenadering van 

GroenLinks en denk aan de Flevolandoptie van 

D66.

Met andere woorden: laten wij voor de langere 

termijn eens integraal kijken wat onze taakstelling 

is en wat onze diepte-investering daarbij is. En 

laten wij op de korte termijn de zaken oppakken 

die we kunnen oppakken. 

Dat betekent ook iets voor de ambtelijke organisa-

tie. Ik ben met de antwoorden van de gedeputeerde 

in die zin tevreden dat hij wel bepaalde lijnen ziet, 

maar ik zie daar geen samenhang in. Ik zie geen 

integrale aanpak. Ik ben heel bang dat wij straks 

een aantal aanbevelingen versnipperd gaan oppak-

ken met de accountmanagers – dat is prima – met 

een kennisbank – dat is ook prima – en met een 

aanjaagteam – ook dát is prima. Maar wat is de 

samenhang hiervan? Hoe wordt dat aangestuurd? 

Hoe krijgen wij daar een regie op zodat het echt 

doorwerkt en straks niet blijft hangen in heel 

mooie, maar niet-samenhangende initiatieven? 

Ik hoop van harte dat wij op dat punt op korte 

termijn een heel heldere projectorganisatie zien 

die dit punt projectmatig kan aanpakken met 

wellicht ook een bestuurlijke aanpak zodat in de 

cultuuromslag er bestuurlijk en organisatorisch 

een opening komt voor een aanpak die ertoe doet. 

Ik sluit mij dan graag aan bij de woorden van het 

CDA dat dit de plicht is die wij hebben in het kader 

van ons rentmeesterschap en ik sluit graag aan bij 

de woorden van GroenLinks dat het gaat om onze 

kinderen en om hun toekomst. Daarin hebben wij 

met elkaar een geweldige taak.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik schors de verga-

dering voor circa tien minuten.

Schorsing van 1�.33 uur tot 1�.�3 uur.

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. 

De heer Bos (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! In 

de afgelopen weken hebben wij als commissie 

Bouwstagnatie met raadsleden gesproken in vier 

verschillende bijeenkomsten. Alles bij elkaar een 

stuk of 50, 60 raadsleden die op die bijeenkomsten 

zich enthousiast hebben betoond en zeer betrokken 

op dit onderwerp reageerden. In dat opzicht heeft 

de commissie zich niet alleen met de provincie 

beziggehouden, maar heeft zij haar boodschap ook 
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proberen over te brengen aan de raadsleden. In de 

nazit van die bijeenkomsten heeft de commissie 

met hen gesproken over wat zij tegenkomen in hun 

eigen gemeente, als het gaat om bouw en bouwstag-

natie. Het waren inspirerende bijeenkomsten en ik 

meen vanuit die bijeenkomsten te kunnen zeggen 

dat wij er als provincie niet alleen voor staan, maar 

dat er grote betrokkenheid is te constateren voor 

deze problematiek. En dat is goed te merken.

Evenzo waren het inspirerende bijeenkomsten die 

wij als commissie mochten hebben met wethouders 

volkshuisvesting, met projectontwikkelaars en 

met woningcorporaties. De locatiebezoeken die 

wij hebben gedaan, waren allemaal zeer de moeite 

waard, al kostte het een beetje tijd en soms heel 

veel tijd. Maar toch, het was zeer de moeite waard 

om als Staten op deze manier de provincie in te 

trekken en ook te luisteren naar datgene wat de 

mensen beweegt in relatie tot woningbouw.

Een aantal woordvoerders heeft de commissie 

gecomplimenteerd. Dat nemen wij graag en in dank 

over. Ik wil daarin echter nadrukkelijk onze advi-

seurs betrekken van het Bureau Atrivé en zeker niet 

in de laatste plaats de Statengriffie in de persoon 

van Ruud Poort en de ondersteuning door Miranda 

en Willemijn; die was meer dan voortreffelijk.

Nu het inhoudelijke deel en de beantwoording van 

het een en ander. Ik denk dat ik er goed aan doe, 

en de leden van de commissie zullen het daarover 

eens zijn, om niet in te gaan op de moties die 

zijn ingediend. Ik denk dat dit een zaak is van de 

woordvoerders en dat de woordvoerders straks 

onderling hun standpunten en opvattingen moeten 

uitwisselen. Ik zal mij beperken tot een paar hoofd-

lijnen die door verschillende woordvoerders hier 

zijn neergelegd.

Het is van belang om nog eens goed te zeggen wat 

de samenhang is met de eerste aanbevelingen a, b 

en c. Als de Staten daarover straks gaan besluiten, 

dan hebben wij daarmee het streekplan opgehoogd 

van 73.000 woningen naar tussen de 83.000 en 

88.000 woningen. Waarom hogen wij dat op? 

Omdat de bevolkingsontwikkeling en de cijfers 

zodanig zijn – u vindt dat allemaal terug in het 

rapport – dat daarmee gewaarborgd wordt dat in 

elk geval, voor zover we dat nu kunnen zien aan de 

hand van deze bevolkingsontwikkeling, de bijbeho-

rende cijfers en de vertaling daarvan via bestaande 

modellen in de woningbehoefte voorzien en dat dit 

nodig is om ons tot doel te stellen binnen het kader 

van het streekplan om uit te komen op die drie 

procent woningtekort in 2015. Dat is de uitdruk-

king van de beheerste groei die in het streekplan 

zit. Wij treden wat dat betreft uiteraard niet buiten 

de kaders van het streekplan. Wij houden ons strikt 

aan het streekplan: beheerste groei; uitdrukking 

daarvan: drie procent. Dat is de eerste stap die wij 

gaan zetten. 

Pas in de eerste helft van 2008 vindt er een nieuwe 

evaluatie plaats waarvoor het van het grootste 

belang is om dan opnieuw de cijfers op een rij te 

zetten om in eerste instantie natuurlijk te bekijken 

of de maatregelen waartoe wij vandaag besluiten, 

hebben geholpen om die algemene stagnatie die wij 

in de allereerste grafieken van het rapport hebben 

laten zien, namelijk elf jaar lang gemiddeld 28% 

te weinig gebouwd, in de nieuwe periode van het 

streekplan van 2005-2007 met succes te kunnen 

aanpakken. Of wij inderdaad datgene wat wij 

moesten doen, ook werkelijk gebouwd hebben. In 

de eerste helft van 2008 is dan het moment aange-

broken om vast te stellen of dat ook inderdaad het 

geval is. Zo niet dan zijn deze Staten respectievelijk 

de Staten die dan aan bod zijn, opnieuw aan zet 

om een besluit te nemen over wat daarmee gedaan 

kan worden. Als commissie hebben wij gezegd dat 

het dan pas in beeld is om te kunnen spreken over 

extra locaties en niet nu. Daar zit natuurlijk een 

samenhang in en dan in die zin dat wij hebben 

gezegd dat volgens de opbouw die in de eerste 

aanbeveling zit nu een besluit nemen voor 10.000 

tot 15.000 woningen nog niet aan de orde is. Wij 

hebben al vaker gezegd dat het dan gaat over 

5.000 in Rijnenburg en dat wij massief inzetten op 

stedelijke vernieuwing, zodat wij vervolgens binnen 

de rode contouren maximaal 10.000 woningen 

kunnen wegzetten. Pas als dat allemaal niet lukt, 

overwegen wij buiten de rode contouren te gaan 

en niet eerder. Hopelijk zal dat echter niet nodig te 

zijn.

Dat is wat ons betreft de samenhang tussen de 

korte en langere termijn en de stappen die wij 

willen zetten in aanbeveling 1 die als het ware in 

de sandwich zit, en in aanbeveling 8 op de langere 

termijn in de eerste helft van 2008. Daartussen 

zitten alle aanbevelingen die wat ons betreft zo 

spoedig mogelijk operationeel moeten worden, juist 

ook omdat ze invloed kunnen hebben op de evalu-

atie van 2008.
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Nog een korte opmerking over de vraag waarom de 

commissie in de provincie smal is gebleven. Ik wijs 

erop dat wij in onze conclusies ons breed hebben 

gemaakt. In de conclusies van het rapport hebben 

wij ons breed opgesteld, ons niet alleen beperkend 

tot de provincie. Juist bij de aanbevelingen, dus 

over de vraag wat zelf gedaan kan worden, gaat het 

natuurlijk over de provincie. Dat is ook de samen-

hang tussen conclusies en aanbevelingen.

Wij gaan er waarschijnlijk ten overvloede van uit 

dat PS in de Statenvergadering van september met 

een nota van beantwoording komen op basis van 

besluiten die vandaag worden genomen en wel 

zodanig, dat qua inhoud en tijdpad het voor de 

Staten helder is wat het college van GS precies met 

welke aanbeveling gaat doen. We hebben dan wel 

opnieuw een debat over de vraag of dat wel is zoals 

wij dat wensen. 

Er is een opmerking gemaakt over Malta. Malta 

zit in ons verhaal. In bijlage 7 vindt u een over-

zicht van alle provinciale en rijksregelingen waar 

bouwplannen als het ware doorheen moeten. Een 

van die regelingen betreft archeologie, dat wordt 

bedoeld met Malta. Dus in die zin hebben wij dat 

ingecalculeerd. 

Ten aanzien van de jongerenhuisvesting waren wij 

eigenlijk wel redelijk tevreden met het antwoord 

van GS. Wat is er dan aan de hand? Omdat de tijd 

domweg te kort was, hebben wij zelf geen eigen 

breed onderzoek kunnen doen naar de behoefte 

aan huisvesting voor jongeren in onze provincie. 

Wij weten wel dat er rapporten zijn over studen-

tenhuisvesting, maar die zijn wat ons betreft te 

smal. Op basis daarvan kunnen wij geen generieke 

conclusies trekken voor jongerenhuisvesting in 

de hele provincie. Wij hebben daarvan dus helaas 

moeten afzien. Intussen hebben Gedeputeerde 

Staten, zoals ik heb begrepen uit hun reactie, feite-

lijk een onderzoeksvoorstel klaar liggen. Dat kan in 

het derde kwartaal van dit jaar worden uitgevoerd. 

Toetsing door de commissie REG bij wijze van 

spreken en er kan aan de slag worden gegaan. In 

die zin hebben wij straks op basis van dat onder-

zoek feiten op tafel en kunnen Staten en commissie 

goede conclusies daaruit trekken. Anders wordt er 

beleid op drijfzand gebouwd en dat lijkt mij niet 

verstandig.

Natuurlijk moeten woningcorporaties zich aan 

spelregels houden die wij met elkaar afspreken. 

Wij zouden echter vooral graag zien dat GS een 

gesprek met de corporaties zien als een kans. Het 

is geen geheim dat talrijke corporaties veel geld 

hebben. Een klein aantal heeft echter geen geld. 

Daar zit dus geld om daarmee in zekere zin de 

betaalbare woningbouw, ongeacht of het huur- of 

koopwoningen betreft, geheel of gedeeltelijk te laten 

financieren. Die kans vinden wij, moet het college 

nu grijpen, ook in samenhang met gemeenten en 

andere betrokkenen, om daarover goede afspraken 

te maken.

Tot slot een afsluitende opmerking over de bevol-

kingsprognose. Wij zijn als commissie niet over 

een nacht ijs gegaan. Wij zijn echter wel opnieuw 

begonnen een update te maken van de bestaande 

gegevens. Dus zowel over de behoefte aan wonin-

gen als aan woningbouw. Die gegevens dateerden 

van 2002, gemaakt op basis van het oude streek-

plan. In het najaar van 2005 zijn er, zoals bekend, 

nieuwe CBS-cijfers gekomen die voor velen onthul-

lend waren in de zin van vreemdelingenbeleid dat 

inmiddels is aangescherpt en dat leidt tot minder 

binnenkomst van vreemdelingen en meer emigratie 

van Nederlanders. Dat gaf ons het gevoel dat wij 

op z’n minst een nieuwe update moeten maken 

om duidelijk te maken wat dat betekent voor de 

toekomstige bewoning. Dat is gebeurd tot onze 

verrassing. Vandaar dat er zich een veel sterkere 

gezinsverdunning ging manifesteren plus een 

extra toename tot 11.000 mensen in de provincie 

Utrecht. Dat gevoegd bij het feit dat wij al met een 

grote achterstand begonnen – niet 6% maar ruim 

7% – leverde de conclusie op dat wij rekenkundig 

gesproken 10.500 extra woningen nodig hebben om 

aan die 3% te komen. De cijfers zijn beschikbaar 

en de rapporten eveneens. Daarover kan in elk 

geval in termen van transparantie geen misverstand 

bestaan. Het is natuurlijk wel duidelijk dat derge-

lijke regelmatige onderzoeken als input bijvoorbeeld 

voor de evaluatie begin 2008, heel dienstbaar zijn 

om dan een nieuwe update te maken, zodat wij dan 

wat dat betreft beslagen ten ijs komen en de Staten 

dan de goede besluiten kunnen nemen. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De rol van de provincie als partner 

van de gemeenten. Daarop werd vanmiddag door 

verschillende sprekers gedoeld. Onder anderen de 

heer Swane zei daar het een en ander over. Wij 

zijn als provincie nadrukkelijk de partner van 
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gemeenten. Wij moeten niet de provincie zijn die 

gemeenten dwarsboomt en die muggenzifterig is. 

Nee, wij zijn juist de overheidslaag die ervoor moet 

zorgen dat wat de gemeenten moeten doen ook 

goed gedaan kan worden. Met andere woorden: 

wij proberen de gemeenten zo veel mogelijk te 

helpen. Dat betekent tevens dat als wij als hinder-

macht worden ervaren, dit veelal een beeld uit het 

verleden zal zijn en dat dit voor een deel misschien 

nog zo is. Het moet echter in elk geval zo zijn dat 

onze reorganisatie waarin wij heel binnenkort 

terecht zullen komen daaraan een einde maakt. 

Want dan moeten wij ervoor zorgen dat wij ook in 

structureel opzicht die maatregelen nemen die het 

mogelijk maken projectmatig te gaan werken. Dan 

kunnen wij inderdaad accountmanagers aanstel-

len. Dat moeten wij over drie of vier maanden 

doen in het kader van de nieuwe organisatie. Dan 

kunnen wij er inderdaad voor zorgen dat allerlei 

zaken waarmee wij voor de dag willen komen ook 

werkelijk gebeuren. Daarnaast zijn wij natuurlijk 

een overheid die moet onderhandelen. Wij maken 

package-deals. Wij voeren overleg met het Rijk en 

gemeenten om ervoor te zorgen dat er de nodige 

woningen gebouwd gaan worden. En zo zullen wij 

ook met de gemeente Utrecht tot integrale afspra-

ken moeten komen. Het kan natuurlijk niet zo zijn 

dat een gemeente bij de provincie aanklopt met een 

verzoek om steun en aan de andere kant allerlei 

dingen doet die de provincie niet welgevallig zijn. 

Wat hier vanmiddag aan de orde is, is niet het enige 

waarover wij met elkaar praten. Er zijn veel meer 

zaken te betrekken bij die package-deals. 

De hele middag is er gesproken over de kwantiteit, 

de hoeveelheid te bouwen woningen. Ik maak mij 

echter vooral ook zorgen over de kwaliteit van die 

te bouwen woningen. Het gaat er immers om dat 

wij woningen bouwen die ook in de toekomst de 

toets der kritiek kunnen doorstaan. Het gaat er 

dus niet om dat wij nu wijken bouwen waarvoor 

wij ons dan zouden moeten schamen. Dat betekent 

dat wij ook op de factor ‘kwaliteit’ moet inzetten. 

Daarvoor is nu zo’n provinciaal bouwmeester 

nodig. Daarbij denk ik helemaal niet aan een 

ambtenaar die vijf dagen van de week allerlei zaken 

gaat voorschrijven. Nee, laten wij in de commissie 

nog eens bespreken hoe wij die kwaliteit kunnen 

realiseren. Wij zouden ook kunnen denken aan 

een buitenstaander die één dag in de week hulp 

verleent aan de gemeenten. Dat is niet in plaats van 

beeldkwaliteitplannen maar een aanvulling daarop. 

Het gaat erom dat wij met elkaar proberen op klein 

en groot niveau een situatie te creëren waarin wij 

datgene gaan bouwen wat ook voor de toekomst 

passend is.

Dan kom ik bij de moties. Met motie 1 over de 

financiering van de woningbouw heeft het college 

geen probleem als die wordt aangenomen. Voor de 

motie 2 ‘balans 2008’ geldt hetzelfde.

Bij motie 3 wordt gesproken over de wens om te 

bouwen in Rijnenburg. In mijn beantwoording bij 

het begin van de middag heb ik duidelijk gemaakt 

wat ik zou doen als ik wethouder van de gemeente 

Utrecht zou zijn: bouwen dus. Die wens om te gaan 

bouwen is volstrekt duidelijk. In het huidige colle-

geprogramma van de stad Utrecht is neergelegd dat 

er 5000 woningen gebouwd kunnen worden. Dat 

is voor een periode van vier jaar. Wij praten echter 

over een langere periode. Ik ben er dus van over-

tuigd dat wij er ongetwijfeld wel uitkomen. 

In de volgende motie wordt uitgegaan van 30% 

sociale huur- en koopwoningen in plaats van 40%. 

Ik kan mij die motie inhoudelijk goed voorstel-

len als wij vaststellen dat volgens cijfers van een 

paar jaar geleden in de stad Utrecht 41% van de 

woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestond. 

Als wij weten dat iedereen ernaar streeft ervoor 

te zorgen dat de sociale segregatie moet worden 

tegengegaan, met andere woorden dat er afspraken 

gemaakt moeten worden met omliggende gemeen-

ten om dat vermeende probleem zo veel mogelijk 

te verdelen, dan zou het goed zijn om de afspraken 

die in het kader van het BRU eerder zijn gemaakt, 

een wat bredere status te geven. De kwestie is echter 

alleen hoe wij straks het overleg ingaan met de stad 

Utrecht waar allerlei zaken in een soort turning-

wheel uitonderhandeld moeten worden. Vanwege 

die bestuurlijke status geven de moties 3 en 4 ons 

niet echt een steuntje in de rug als het erom gaat 

om daarover in een open overleg met elkaar te 

onderhandelen.

In motie 5 is sprake van een in wezen nadere defi-

nitie van hetgeen er in het verleden is gezegd. Met 

die motie hebben wij geen enkel probleem. Motie 

6 gaat over de verevening. Het lijkt mij moeilijk 

om dat te realiseren, maar ik vind het wel een 

interessante gedachte. Eigenlijk kan het betekenen 

dat voor gemeente A geld nodig is voor binnenste-

delijke vernieuwing en dan gaan we in gemeente 
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B een uitleglocatie realiseren en die gemeente B 

betaalt dan mee aan wat er in gemeente A zou 

moeten gebeuren. Ik weet niet of de solidariteit 

tussen gemeenten onderling zo groot is dat ze 

daar ja tegen zullen zeggen. Ik vind het echter wel 

interessant om daar nog eens naar te kijken. Als 

het zou lukken, zoals in Hart van de Heuvelrug, 

zou het mooi meegenomen zijn. Wij willen in het 

najaar op motie 6 terugkomen en die dan nader 

met de Staten bespreken. 

De tekst van motie 7 lijkt ons niet correct. Het 

college ontraadt deze motie.

De VOORZITTER: Dank u wel. Is er nog behoefte 

aan een tweede termijn? Of kunnen wij volstaan 

met een rondje waarin ik u vraag u uit te spreken 

over de moties? 

Dat wordt dan een rondje moties. Ik stel voor dat u 

dat vanaf uw zitplaats doet. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb een algemene opmerking vooraf. Ik ga ervan 

uit dat het streekplan ongewijzigd blijft en dat wij 

daar niet aan tornen.

De VOORZITTER: Dat heeft de gedeputeerde 

beaamd.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn akkoord met de moties 1 en 2. Bij motie 3 

hebben wij wel wat tekstuele opmerkingen, maar 

met het uitgangspunt dat er 7000 woningen in 

Rijnenburg moeten komen, gaan wij akkoord. Wij 

steunen dus ook motie 3.

Bij motie 4 hebben wij een opmerking die de SGP 

wellicht nog nader kan stipuleren. In het eerste 

dictum staat ‘zal realiseren’. Wij gaan ervan uit 

dat die 30% betrekking heeft op nieuw te bouwen 

woningen. Als dat zo is, gaan wij akkoord met deze 

motie.

Wij gaan akkoord met de moties 5 en 6. Motie 7 

vinden wij overbodig en wij zijn dus tegen deze 

motie.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn gauw klaar. Wij volgen het 

college in de beoordeling van de moties.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Aangaande de corporaties heeft de heer Bos 

namens de commissie gezegd dat die de hun 

geboden kans zouden moeten benutten. Wij onder-

schrijven dat nadrukkelijk. Kies die aanpak met die 

corporaties die immers middelen hebben en die in 

dit werk gespecialiseerd zijn. 

Met de moties 1 tot en met 6 gaat de VVD 

akkoord, maar de fractie is tegen motie 7.

Van motie 4 heeft het CDA inmiddels al begrepen 

dat die over nieuwbouw gaat.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Motie 1 betreft het creëren van een refe-

rentiepunt om te kijken naar de geldstromen. Maar 

wat bedoelen de indieners nu precies? Wordt er in 

deze motie in voldoende mate rekening gehouden 

met specifieke financiële omstandigheden en met 

het feit dat bepaalde gemeenten gewoon voor grote 

problemen worden gesteld? Als daarmee geen reke-

ning wordt gehouden, zijn wij tegen deze motie. 

Dan kan de uitkomst immers heel willekeurig zijn. 

Wordt er wel rekening mee gehouden, dan kunnen 

wij akkoord gaan met deze motie.

Moties 2 en 3 zijn akkoord. Wij zijn zeer tegen 

motie 4. Eerst moet ik opmerken dat in deze 

motie feitelijke onjuistheden staan. Die 40% 

heeft alleen betrekking op nieuwbouwwoningen 

in dat collegeprogramma en dat gaat per saldo 

over 1000 nieuwe woningen. Dat is de feitelijke 

betekenis van het opschroeven van 30% naar 40% 

waaraan hier gerefereerd wordt en dan refereer ik 

aan het collegeprogramma van de stad Utrecht. 

Bovendien is het zo dat als wij die motie letterlijk 

nemen en dat bleek ook al uit het antwoord van 

de gedeputeerde, dan zouden er eigenlijk sociale 

woningen gesloopt moeten worden zoals de tekst 

in eerste aanleg is ingediend. Zo’n 35% tot 40% 

van de huidige woningvoorraad is immers als 

sociaal te omschrijven in de stad Utrecht. Kortom: 

deze motie is slordig en raar geformuleerd. Dat 

wordt weliswaar een klein beetje, maar niet 

overtuigend gerepareerd. Bovendien interfereert 

deze motie met de voorgaande motie, waarin juist 

een opening wordt gemaakt: als jullie Rijnenburg 

doen, steunen wij jullie stedelijke vernieuwing. 

Zegt de stad Utrecht daar ja op dan stemmen wij 

ook voor motie 4. Als men echter waagt om meer 

dan 30% sociale woningbouw te realiseren in zo’n 

plan, dan gaat het feest alsnog niet door. Ik denk 

dat dit niet de manier is om met elkaar om te gaan 

als overheden. Psychologisch is dit ook een echt 
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verkeerd signaal. Wij vinden dit jammer, terwijl wij 

de achterliggende problematiek graag wel willen 

bespreken. Ook wij zijn immers van mening dat 

de stad Utrecht niet alle sociale problemen moet 

dragen en dat ook de randgemeenten daarvan een 

deel moeten dragen. Die discussie zouden wij graag 

met de Staten willen voeren. Deze motie 4 is echter 

gewoon contraproductief en op bepaalde onderde-

len feitelijk onjuist. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Bij interruptie plaats ik de kanttekening 

dat ik er bezwaar tegen heb dat wij stilletjes de 

tekst van een motie gewijzigd zouden hebben. 

Als de heer Bijkerk leest wat er staat, dan betreft 

dat een toekomstige optie en dat slaat niet op het 

verleden.

De VOORZITTER: Er is dus geen motie gewijzigd.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik dank de heer Van Leeuwen voor zijn 

correctie. Dat doet echter aan ons hoofdbezwaar 

niets af.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij interruptie. Het is buitengewoon jammer dat de 

heer Bijkerk deze motie op zo’n manier afdoet. Dat 

moet hij echter natuurlijk zelf weten. Ik teken hier-

bij toch uitdrukkelijk aan dat hij volstrekt voorbij-

gaat aan de essentie van de motie: met provinciaal 

geld willen wij geen scheefgroei subsidiëren. Hij 

belijdt met het woord dat hij dat evenmin wil om 

vervolgens tegen elke maatregel te kunnen stem-

men die daarover gaat. Waarvan akte.  

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Het gaat hier uiteindelijk niet om de 

achterliggende doelstellingen, omdat wij het daar-

over misschien wel verrassend eens zouden kunnen 

zijn. Het gaat mij erom dat het psychologisch een 

heel verkeerd signaal is om nu even te zeggen dat 

de stad Utrecht in het collegeprogramma 40% 

heeft gezet en dat de provincie dan stelt dat dit 

30% moet zijn en dat de stad Utrecht anders geen 

cent krijgt van de provincie. Als je zo met elkaar 

omgaat, dan heeft dat een stagnerende werking op 

de dingen die wij willen bereiken. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik sluit even aan bij collega Bijkerk. 

Misschien is het toch verstandig dit niet eventjes 

erdoor te drukken en daarna er nog eens goed 

over te praten. Ik ben er namelijk van overtuigd 

dat wij het helemaal met elkaar eens zijn over deze 

zaak. Dan moeten wij niet op een achternamid-

dag dit eventjes doordrukken. Dan moeten wij 

dat spel open willen spelen. Ik heb geprobeerd 

dat heel kort te doen door goed naar de gede-

puteerde te luisteren. Die had het vooral over de 

bestuurlijke verhoudingen. Dan hebben we het 

over de verhouding tussen de provincie en de stad 

Utrecht. Dat zijn allemaal verschillende dingen die 

wij moeten laten meewegen. Ik stel voor dat wij 

dat dan toch wat rustiger aan doen en dat wij deze 

zaak maar even vooruitschuiven. Vooral vanuit de 

idee dat wij het over de inhoud gewoon eens zijn.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De VVD betwijfelt of wij het over de inhoud eens 

zijn. Voorts is het voor ons niet een achternamid-

dag dat wij hier even naartoe zijn gekomen. Wij 

komen hier om politiek te bedrijven en dit is de 

boodschap: wij handhaven de motie.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben vanmorgen tal van moties 

voorbij zien komen. Deze motie heb ik echter niet 

gezien. Dat betekent dat wij hier de bekende vari-

ant hebben waarbij het CDA en de VVD er met de 

SGP tussenuit duiken. Ik wil kenbaar maken dat 

ik dat absoluut geen werk vind. Dat gebeurt wel 

op een achternamiddag en dat ben ik behoorlijk 

zat.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik distantieer mij van die opmerking. Ik vind 

het ook wat flauw. Ik verbaas mij er een beetje 

over dat als in het collegeprogramma van de stad 

Utrecht wordt gesproken over 5000 woningen 

voor Rijnenburg hier gemakkelijk 7000 woningen 

van wordt gemaakt. Als het gaat om die sociale 

woningbouw dan krijgen wij deze discussie met 

hetzelfde argument. Dat vind ik vreemd.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Mevrouw Raven heeft heel slecht 

geluisterd. Ik heb de gedeputeerde gevolgd en die 

heeft motie 4 ook ontraden en daarin hebben wij 

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

Mijnheer Levering had beter moeten luisteren. 

Het is zo dat hij motie 3 en 4 al heeft ontraden. Bij 

motie 3 kwam hem dat wel uit en daarom volgt de 

heer Levering de gedeputeerde en bij motie 4 luis-

terde hij naar de gedeputeerde en dat kwam hem 

toen niet goed uit. Zo zit dat.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vind het jammer dat als er een 

zakelijk verschil van mening is over de inhoud van 

een motie, er dan met termen als ‘op een achter-

namiddag’ en ‘stiekempjes wijzigen van de inhoud’ 

over de inhoud van de motie wordt gediscussieerd. 

Gelet op het niveau van de discussies die wij vaak 

voeren, vind ik dat een teleurstelling.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb eerst wat gezegd over de inhoud 

van motie 3. Vervolgens heb ik wat gezegd over 

de inhoud van motie 4 en wel wat wij als college 

er inhoudelijk van vonden. Vervolgens heb ik iets 

gezegd over de relatie met de stad Utrecht en de 

bestuurlijke verhoudingen. Op grond daarvan heb 

ik beide moties ontraden. 

De VOORZITTER: Is het helder wat iedereen er 

van vindt?

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan is ook onze stellingname ten 

aanzien van deze motie helder. Wij zijn voor 

motie 5. Wat motie 6 van de ChristenUnie betreft, 

vinden wij het wel goed dat je nadenkt en praat 

over de inhoud daarvan. Wij waarschuwen echter 

ernstig voor de interpretatie van de gedeputeerde  

van ‘daar kunnen wij wat mee’. Op het moment 

waarop deze motie, zoals oorspronkelijk bedoeld, 

als een echt politiek feit op tafel ligt, zouden wij 

tegen deze motie zijn, omdat wij vrezen voor haar 

stagnerende werking. Wij zijn echter wel bereid 

tot het er eens over praten of hier mogelijkheden 

liggen.

Motie 7 vinden wij overbodig.

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

Voorzitter! Ik ga nog even in op de opmerkingen 

van de heer Bos inzake de jongerenhuisvesting. 

Voor mij blijft de motie daarover gewoon gehand-

haafd. Nadat het onderzoek conform de motie 

is uitgevoerd, zullen wij bekijken hoe die verder 

invulling kan krijgen. 

Bij motie 1 kunnen wij ons aansluiten. Wij willen 

echter toch nog wat helderheid hebben over 

het referentiekader zoals dat in de motie wordt 

genoemd. Wij moeten natuurlijk wel monniken 

met gelijke kappen gaan beoordelen, anders wordt 

het een kermis.

Motie 2 steunen wij. Motie 3 kunnen wij niet steu-

nen vanwege ons standpunt inzake Rijnenburg. 

Motie 4 vinden wij betuttelend. Motie 5 steunen 

wij. 

De VOORZITTER: Als u motie 4 betuttelend vind, 

steunt u die motie dan niet?

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

Voorzitter! Natuurlijk niet voorzitter.

Motie 6 steunen wij met de kanttekening dat het 

een uitdaging is die wij wel moeten aangaan. We 

moeten echter nog even goed bekijken wat de 

consequenties hiervan kunnen zijn, ook wat een 

eventuele stagnatie betreft.

Motie 7 steunen wij niet.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij kunnen kort zijn: wij steunen 

alle moties, behalve de moties 4 en 7.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij trekken motie 7 in en vervolgens 

volgen wij het college.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij steunen de moties 1, 2 en 3 en 

motie 4 ongewijzigd. Wij steunen voorts motie 5 

en motie 6 met de interpretatie van de gedepu-

teerde.

De VOORZITTER: Dan is er nog een vraag van 

GroenLinks en ik neem aan dat de heer Ruijs die 

vraag zal beantwoorden.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Gelijke monniken en gelijke kappen waar de heer 

De Vries over sprak, dat is inderdaad de bedoeling. 

Transparantie geldt voor het hele advies. Wat de 

vraag van GroenLinks betreft: de omstandigheden 

zullen uiteindelijk wel bepalen wat de lijn van de 

provincie zal worden.
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De VOORZITTER: En wat betekent dat voor het 

standpunt van D66?

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

Voorzitter! Dat betekent dat wij de motie steunen.

De VOORZITTER: En wat betekent dat voor het 

standpunt vanGroenLinks?

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat wij de motie ook steunen. Er is 

nog een andere vraag aan de ChristenUnie open 

of die fractie meegaat met de interpretatie van de 

gedeputeerde, namelijk: er serieus over praten. Of 

willen zij nu de motie als politiek feit in stemming 

brengen? In het laatste geval zijn wij tegen de motie 

6.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De boodschap is helder zoals die in 

de motie staat. Zo dienen wij de motie in als een 

politiek feit.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan zijn wij niet voor motie 6, omdat 

wij daarvan dan een stagnerende werking vrezen.

De VOORZITTER: Motie 7 is ingetrokken.

Provinciale Staten aanvaarden de moties 1 en 2 met 

algemene stemmen.

Provinciale Staten aanvaarden motie 3. Tegen de 

motie hebben gestemd de fracties van PvdA, D66 

en SP. 

Provinciale Staten aanvaarden motie 4. Tegen 

de motie hebben gestemd de fracties van PvdA, 

GroenLinks, D66, ChristenUnie en SP.

Provinciale Staten aanvaarden motie 5 met alge-

mene stemmen.

Provinciale Staten aanvaarden motie 6. Tegen de 

motie heeft gestemd de fractie van GroenLinks.

De VOORZITTER: Daarmee sluit ik de beraadsla-

gingen over dit onderwerp. Ik stel aan de orde het 

besluit. Het besluit houdt in het vaststellen van de 

aanbevelingen. Verlangt iemand stemming over 

dat besluit? Dat is niet het geval. Verlangt iemand 

aantekening?

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

Voorzitter! Ik wil graag aantekenen bij aanbeveling 

1a ten aanzien van Rijnenburg en bij aanbeveling 

1c wat betreft de organische groei rond de kleine 

kernen.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel met inachtne-

ming van de aantekening van de fractie van D66.

PS2006ZCW09

Domplein	2013:	de	Romeinse	tijdlaag.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

Initiatiefvoorstel	van	de	leden	Swane,	Rateland	

en	Van	den	Burg	van	de	VVD-fractie,	inhoudende	

de	vaststelling	van	een	verordening	dwangsom	op	

het	niet	tijdig	nemen	van	beslissingen.

De heer VAN DER BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ter behandeling is een initiatiefvoor-

stel van de VVD-Statenfractie Utrecht. Onze 

fractie maakt zich zorgen over de naleving van 

de termijnen bij de besluiten van de provincie. 

Uit het jaarverslag 2003 van de adviescommissie 

Algemeen Bestuursrecht van de provincie blijkt dat 

ongeveer 40% niet tijdig is afgedaan als gevolg van 

omstandigheden die provinciale organisaties zich-

zelf kunnen aanrekenen. Uit het jaarverslag 2004 

blijkt dat dit percentage ongeveer 27 te zijn. Wij 

kunnen constateren dat dit een aanzienlijke verbe-

tering is ten opzichte van 2003 en dat er sprake is 

van een positieve ontwikkeling, maar hoe wij het 

ook wenden of keren, er is nog steeds sprake van 

structurele termijnoverschrijdingen. Daarbij is het 

van belang dat de overschrijdingen zich niet alleen 

voordoen bij beslissingen over bezwaarschriften, 

maar ook bij beslissingen over aanvragen voor een 

beschikking. Helaas zijn exacte getallen over het 

naleven van termijnen bij het treffen van beschik-

kingen nu niet voorhanden. 

Inwoners, bedrijfsleven en instellingen moeten erop 

kunnen rekenen dat de gestelde termijnen gehaald 

worden. Wij verbinden van onze kant immers 
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dezelfde inwoners, bedrijven en organisaties aan 

fatale termijnen. Wat voor onze klanten geldt, 

moet, wat de VVD betreft, ook voor de provincie 

zelf gelden. Juist een betrouwbare overheid en een 

presterende provincie dragen er zorg voor dat hun 

gedrag voorspelbaar en betrouwbaar is.

Dit initiatiefvoorstel moet mede gezien worden 

als een vervolg van de door de zeer grote 

Statenmeerderheid gesteunde VVD-motie inzake de 

taskforce voor mindere regelgeving. Immers, zowel 

het voorstel voor mindere regelgeving als het nu te 

behandelen initiatiefvoorstel verordening dwang-

som op het niet-tijdig nemen van beslissingen, 

hebben onder meer tot doel een klantvriendelijkere 

provinciale overheid te realiseren.

Het initiatiefvoorstel heeft tot doel dat inwoners, 

bedrijven en instellingen in de provincie Utrecht de 

mogelijkheid krijgen de provincie aan te spreken op 

het niet-tijdig afdoen van een besluit en op het niet-

tijdig beslissen over een ingediend bezwaarschrift. 

Het initiatiefvoorstel beoogt een financiële prik-

kel in te voeren voor de provincie Utrecht om te 

besluiten binnen de gestelde beslissingstermijnen. 

Voor de VVD betekent dit dat de provincie Utrecht 

onder voorwaarden de aanvrager de eerste veertien 

dagen een dwangsom verschuldigd is van € 20 voor 

elke dag dat de provincie in gebreke is. De daarop-

volgende veertien dagen een dwangsom van € 30 

en de overige dagen dat de provincie in gebreke is 

een dwangsom van € 40 voor elke dag. De totale 

dwangsom bedraagt maximaal € 1.260. Daarnaast 

krijgen Provinciale Staten van Utrecht met dit 

initiatiefvoorstel bestuurlijke informatie over de 

kwaliteit en efficiency van dienstverlening van de 

provinciale organisatie. Op basis daarvan kunnen 

Provinciale Staten desgewenst bijsturen. Immers 

elke uitgekeerde dwangsom zal de Staten gemeld 

moeten worden. Daarom kan dat proces nauwgezet 

door de Staten gevolgd worden.

Concreet zal het college van Gedeputeerde Staten 

zich daarom bij overschrijding van een termijn 

en bij toekenning van een dwangsom exclusief 

moeten verantwoorden. Dit uiteraard pas nadat het 

is gemeld bij het bureau van Provinciale Staten als 

kaderstellend en controlerend orgaan.     

Ere wie ere toekomt: dit initiatiefvoorstel is 

grotendeels geïnspireerd op het wetsvoorstel van 

de Tweede Kamerleden Lawson van de PvdA en 

Luchtenveld van de VVD. Dit is het wetsvoorstel tot 

aanvulling van de algemene wet bestuursrecht met 

de mogelijkheid van een dwangsom bij een niet-

tijdige beslissing van een openbaarbestuursorgaan. 

Dit overigens onder het motto dat het wiel niet 

twee keer moet worden uitgevonden. Of, popu-

lair gezegd: beter goed afgekeken dan zelf slecht 

verzonnen.

Dit voorstel is zowel aan de provinciale commissie 

BEM als aan het college van Gedeputeerde Staten 

gezonden, waarbij de leden van  de commissie 

BEM en de leden van GS is verzocht in eerste 

aanleg schriftelijk te reageren met eventuele opmer-

kingen, vragen en suggesties. Op basis daarvan 

hebben de fracties van de PvdA, GroenLinks en de 

ChristenUnie hun reactie opgesteld. Het college van 

GS heeft eveneens op het voorstel gereageerd. De 

fractie van de VVD dankt eerdergenoemde partijen 

en GS voor hun reactie. De reacties hebben op 

onderdelen geleid tot aanpassing van de verorde-

ning dan wel tot aanpassing van de toelichting. De 

aldus aangepaste wijziging van de verordening en 

de bijbehorende toelichting ligt nu voor om in de 

Staten behandeld te worden. Mede namens de frac-

tie van de VVD nodig ik de andere Statenfracties 

uit met een standpunt ten aanzien van dit initia-

tiefvoorstel te komen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Op grond van het 

overleg binnen het fractievoorzitteroverleg stel ik 

de Staten voor dit voorstel op de agenda van de 

commissie BEM te zetten. Mag ik vaststellen dat 

u zich in dat ordevoorstel kunt vinden? Dat is het 

geval, zie ik. Bij dezen dank ik u voor uw inbreng.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten het initiatiefvoorstel in handen van de 

commissie BEM te stellen.

PS2006REG06

Platteland	in	ontwikkeling.	Visie	en	activitei-

tenprogramma	Plattelandsontwikkeling	in	de	

provincie	Utrecht	2006	–	2009.

De heer SELDENRIJK (VDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Voor ons ligt de notitie ‘Platteland 

in ontwikkeling’. Het provinciale meerjarenpro-

gramma ‘Agenda vitaal platteland’ is onderverdeeld 

in acht doelen met bijbehorende thema’s zoals 

water, milieu, natuur, landschap en ook landbouw. 

Binnen de gestelde doelen en thema’s was totnogtoe 
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geen duidelijke visie over de landbouw binnen 

de provincie Utrecht. Wij zijn dan ook blij dat er 

nu werkelijk een heldere en overzichtelijke visie 

ter besluitvorming aan de orde is. Daarbij is er 

uitdrukkelijk voor gekozen de landbouw te plaatsen 

binnen de totale visie op de plattelandsontwikke-

ling. Dit door de vele raakvlakken die deze sector 

heeft met de andere gestelde doelen in de agenda 

‘Vitaal platteland’. 

Het eerste citaat dat wij vinden in de visie van 

minister Veerman ‘Kiezen voor landbouw’ is: 

“Ondernemers bepalen hoe de landbouw van 

morgen er uitziet”. Dit citaat past goed als tekst 

boven de gestelde ambities. Als provincie moeten 

wij onze verantwoordelijkheid als regisseur en 

opdrachtgever nemen door het geven van heldere 

kaders, door het scheppen van de juiste voorwaar-

den om te kunnen ondernemen op het platteland. 

Hierbij geldt dus wel meer dan alleen geld te geven. 

Van veel groter belang is het om binnen vastge-

stelde randvoorwaarden, juist ook in de gemeenten, 

voldoende beleidsruimte te bieden om zaken van de 

grond te krijgen. Daarnaast zullen betrokkenen in 

een vroeg stadium betrokken moeten worden bij de 

besluitvorming over plannen en over de uitvoering 

daarvan. Deze zaken zijn van groot belang om de 

plattelandsondernemer met zijn of haar visie op het 

gebied van verbreding en verdieping tot daadwerke-

lijke uitvoering van zijn of haar plannen te kunnen 

laten komen, mits die uiteraard passen binnen de 

gestelde kaders. Door deze werkwijze krijgen lokale 

initiatieven een kans van slagen, zonder dat bij 

voorbaat de betrokken ondernemer afhaakt door 

tegen een muur van wetten en regelgeving aan te 

lopen, en hierdoor zijn enthousiasme verliest om 

daadwerkelijk vernieuwend en verbredend aan de 

slag te gaan. Een goed voorbeeld van hoe het beter 

kan, zien wij bij de projectenaanvragen binnen het 

reconstructiegebied waar de stichting Vernieuwing 

Gelderse Vallei zorgdraagt voor de correcte afhan-

deling van de aanvragen en de ondernemer door de 

papiermassa heen wordt geloodst. Anders gaat dat 

meestal met veel tijd, frustratie en energie gepaard. 

Door te werken met een goede handleiding en 

een stuk provinciebrede ondersteuning zal er veel 

verholpen kunnen worden bij de aanvragen.

Vele zaken lopen reeds. Daarna worden er nieuwe 

afspraken gemaakt voor de komende jaren. Zo zijn 

er twee pilots om te komen met een gereedschaps-

kisthandleiding bestemmingsplannen. Hiervoor 

doen wij de suggestie om het Eiland van Schalkwijk 

binnen de gemeente Houten en de gemeente Lopik 

hiervoor te gebruiken, daar voor dit gebied reeds 

vergevorderde plannen bestaan.

Wij als ondernemende provincie moeten faciliteren 

en stimuleren, samen met onze partners op het 

platteland om te komen tot een vitaal platteland 

waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren. 

Al deze zaken vinden wij terug in deze notitie 

‘Land in ontwikkeling’.

Mevrouw KRAMER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Met het oog op de onafwendbare veran-

deringen die met name de landbouw de komende 

decennia te wachten staan, is het ontwikkelen 

van een gedegen visie en een ambitieus beleid van 

cruciaal belang om deze kwaliteit en vitaliteit van 

ons landelijk gebied te waarborgen. De notitie 

“Platteland in ontwikkeling 2006 – 2009” is samen 

met de Agenda Vitaal Platteland een stap in de 

goede richting. De enige reden waarom dit geen 

sterstuk is en waarom wij dus hier staan, betreft de 

maatschappelijke effecten die volgens de commissie 

onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Hierover 

kan de PvdA kort zijn. Wij vertrouwen erop dat 

deze maatschappelijke effecten die nu genoteerd 

zijn, meetbaar en afrekenbaar terugkomen in de 

jaarstukken, de begroting en de jaarrekening. 

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dit is nu een goed voorstel. Het heeft een hoog 

ambitieniveau en dat siert onze provincie als 

ondernemende provincie. Chapeau! Wij kunnen er 

dan ook mee instemmen, zeker met de toevoegin-

gen van de gedeputeerde over de maatschappelijke 

effecten waarover in het blauwtje is gevraagd en dat 

is terug te vinden in onze documenten. Wel vragen 

wij nog extra aandacht voor vier korte punten.

Snelheid en voortvarendheid bij de realisatie van 

de voorgenomen ontwikkelingen. Wat dat betreft 

dus iets sneller en wat meer paarden voor die koets. 

Het aantal stoppende agrariërs is immers hoger dan 

in de nota is gesteld. Wij praten over acht tot tien 

agrariërs per dag. Dat betekent dat wij over tien 

jaar nog voor vijftig procent agrarische onderne-

mers in onze provincie hebben.

Mijn tweede punt betreft extra aandacht vanuit 

de ruimtelijke ordening. De VVD zegt dan liever: 

ruimtelijke ontwikkeling als sterk flankerend 
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beleid. Ik denk hierbij vooral aan gebiedsontwik-

keling.

Het derde punt waarvoor wij extra aandacht 

vragen, is gebiedsgericht beleid. Wat we hebben 

vastgesteld, moeten we continueren. Prioriteit 

moeten we geven aan datgene wat we reeds met 

elkaar hebben afgesproken en besloten.

Wij zijn voor het vierde punt, de integrale bena-

dering. Voor ons is dat dan ook akkoord. Maar 

we moeten oppassen dat we niet alles zodanig aan 

elkaar knopen dat het uiteindelijke doel verwatert 

en de procedures te lang gaan duren. De vorige 

sprekers hebben dat ook gememoreerd. Dat bete-

kent wellicht een nog grotere en snellere ontschot-

ting in deze provincie.

De financiële verantwoording en de financiële 

verwoording van dit hele verhaal blijven voor de 

VVD heel kritisch. Wij zullen dat dan ook kritisch 

blijven volgen.  

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Nederland is een dichtbevolkt land waar de agra-

rische sector een steeds minder grote rol vervult. 

Wie vanuit de lucht Schiphol nadert en door het 

vliegtuigraampje naar beneden tuurt, ziet eigenlijk 

alleen maar gras en water. Nederland doet zich 

gelukkig nog steeds voor als een open land met 

veel platteland. Dat moeten wij ook zo houden. 

Daar is dat programma toch ook voor bedoeld. Het 

imago van molens en klompen mag ons dan wel 

wat tegenstaan en het mag op z’n minst aanvul-

ling behoeven, maar wij willen ons wel blijven 

laten kennen als een ruim land met groot gebogen 

luchten en koeien in de wei. Het is het Nederlandse 

cultuurlandschap bij uitstek en het is een stukje 

van onze ziel.

Het provinciaal programma “Platteland in ontwik-

keling” verdient alleen om die reden al onze steun. 

Het is goed dat in dit programma alle programma’s 

en stimuleringsprogramma’s worden gebundeld. 

Het zijn er namelijk erg veel. Wij zijn dus erken-

telijk voor het samenbrengen ervan en voor de 

overzichtelijkheid van de ambities en doelen. Het 

verbaast mij wel dat in de geformuleerde ambi-

ties het woord ‘landbouw’ – toch een essentieel 

element op het platteland – nergens te vinden is. 

Door welke politieke correctheid dat is ingegeven, 

ontgaat ons enigszins, maar in de doelen en acti-

viteiten is het wel duidelijk dat het toch vooral wel 

om landbouw gaat.

In de fraai vormgegeven nota – daarin blinkt de 

provincie in elk geval uit – staan de maatschap-

pelijke effecten gekwantificeerd. Daar hadden wij 

specifiek om gevraagd. Over het algemeen zijn ze 

duidelijk, behalve dan dat ik mij afvraag wat de 

achtergrond is van de vermelding dat de dagrecre-

atie met zeven procent omhoog moet gaan. Ten 

opzichte waarvan dan? En waarom zeven procent?

Met de ambities en doelen van het programma 

is niets mis, integendeel. Die kunnen rekenen op 

de steun van D66. Wij vragen ons wel af of de 

activiteiten die worden genoemd wel de juiste zijn. 

Brengen die de doelen nu ook werkelijk dichterbij? 

Het accent ligt erg sterk op de deskundigheids-

bevordering, de kennis, de verspreiding en de 

ondersteuning. Volgens ons kunnen veel van die 

activiteiten onder die noemer worden samengeno-

men. Dan hebben we een wat compacter activitei-

tenprogramma.

Kennis is ongetwijfeld belangrijk. Dat kunnen wij 

zeker beamen. Maar er is meer nodig. Bijvoorbeeld 

investeringsmiddelen. Hopelijk dat de provincie in 

haar onderhandelingen met het Rijk over de EEL-

gelden een goede slag kan slaan. Hoewel het Rijk 

vindt dat de provincies overvragen. Hopelijk echter 

weet de heer Lokker toch een goede deal te sluiten 

voor onze provincie.

Wat ons betreft is de klanttevredenheid die wordt 

genoemd, ook zeer belangrijk. Per saldo worden 

allerlei acties in gang gezet voor de participanten 

in het platteland. Die betreffen onze mensen, maar 

ook de boeren zelf. Het is maar de vraag of zij 

zich goed herkennen in al de inspanningen die de 

provincie pleegt. En of ze er ook werkelijk wat aan 

hebben. Wat dat betreft zijn wij heel benieuwd naar 

de voortgangsrapportage. Wij gaan akkoord met dit 

voorstel. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Afgelopen vrijdag was ik 

in het prachtige Kamerik en ik trof daar een enkel 

collega-Statenlid, inderdaad van het CDA en wij 

hebben daar samen prachtige dingen gezien. Wij 

hebben agrariërs gezien of mensen die actief zijn 

binnen de agrarische gemeenschap of de dorpsge-

meenschappen, die heel actief bezig zijn de leef-

baarheid van het platteland met behulp van allerlei 

programma’s te verbeteren. Dat gaat heel ver. Dat 

ging daar over baggerspuiten, peuterspeelzalen, 

replica’s van Romeinse schepen en streekproducten. 
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Het platteland is meer dan koeien in de wei, om 

het zomaar te zeggen. Het platteland is een actief 

deel van onze provincie, waarin weliswaar steeds 

minder mensen hun brood gaan vinden, maar dat 

brood eten wij uiteindelijk toch allemaal.

Er gebeurde veel. Er kan nog veel meer gebeuren. 

Wij zijn blij met deze nota en met het bijbe-

horende activiteitenprogramma. Dankzij dit 

concrete programma zijn wij nu beter voorbereid 

op het landelijke plattelandsontwikkelingsplan 

2002 – 2014, dan wij destijds waren in het kader 

van POP-1.

Onze fractie deelt de ambities uit het werkpro-

gramma. Wij hebben het gevoel dat de derde 

ambitie, de ruimte voor experimenten, daar ook 

in staat. Dankzij een gerichte steun aan kansrijke 

experimenten kunnen wij met relatief weinig geld 

belangrijke nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan 

de gedeputeerde, de heer Lokker.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik dank u voor uw instemming. 

Landbouw is inderdaad een integraal onderdeel van 

het hele plattelandsbeleid. Zo is het ook bedoeld. 

Belangrijk is dat wij met elkaar vaststellen dat 

ondernemersschap centraal is en centraal staat en 

dat wij daarmee eigenlijk zeggen dat wij niet zorgen 

voor de dingen, maar dat wij zorgen dat de dingen 

gebeuren. Daar hoort bij dat wij durven te experi-

menteren, dat wij ook risico’s durven te nemen en 

daar hoort in elk geval bij dat wij niet met heel veel 

subsidie de zaken in stand houden, maar dat wij 

vooral de weg naar het instandhouden wijzen. Dan 

hoort daar ook de kennispoot bij. De maatschap-

pelijke effecten zullen ook heel nadrukkelijk bij de 

evaluatie naar voren komen. Wij hebben het hier 

benoemd, maar wij zullen het ook zichtbaar maken 

in de evaluatie. Dan zullen er inderdaad meer 

paarden voor de koets moeten. Dat betekent in feite 

dat de paarden die nu achter die wagen zijn gespan-

nen even naar voren gehaald moeten worden. Vaak 

is dat het geval. Dat weet de heer Damen ook. 

Natuurlijk gaan wij gebiedsgericht aan de slag. Dan 

kunnen wij maatwerk leveren. Wij zullen evenmin 

alles met alles verbinden als dat tot vertraging leidt. 

Wij zullen echter wel werk met werk gaan maken. 

Als u dat zo bedoelt, is dat precies wat wij in de 

nota getracht hebben weer te geven.

Voor wat de financiering betreft, zijn wij nu met 

het Rijk in onderhandeling om tot een sluitende 

exploitatie te komen. Ik ben daar overigens opti-

mistisch over. Het is waar dat de provincies in 

hun ambities wat verder zijn gegaan dan het Rijk 

eigenlijk wil en van ons vraagt. Wij komen bij u 

terug om te kijken of u die extra provinciale ambi-

ties deelt en daarbij tevens de nodige middelen ter 

beschikking wilt stellen.

Wat mij betreft, kunnen wij op deze manier de 

Nederlandse ziel redden.

De VOORZITTER: Over hoge doelen gesproken.

Verlangt een van de Statenleden het woord in 

tweede termijn? Dat is niet het geval, zie ik. 

Verlangt iemand stemming? Dat is evenmin het 

geval, zie ik. Dan is het voorstel aanvaard. Verlangt 

iemand aantekening? Ook dat is niet het geval.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten met algemene stemmen overeenkomstig het 

voorstel van het college.

De VOORZITTER: In verband met de besloten-

heid van het laatste deel van de vergadering mag ik 

de niet-Statenleden verzoeken de zaal te verlaten, 

alsook die ambtenaren die niet ambtshalve zijn 

betrokken bij dit onderwerp.

(Einde van de vergadering om 18.52 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 18 september 2006.

De voorzitter,

De griffier,
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