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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open 

uw vergadering. Ik meld bericht van verhin-

dering van de heren Van Malenstein en Klein 

Kranenburg. De heren Overbeek en Van der Poel 

komen later.

Over de orde van de vergadering het volgende.

Wij starten straks met de behandeling van de 

Voorjaarsnota. Direct daarna behandelen wij het 

onderwerp Vitaal Platteland. Dat heeft te maken 

met het feit dat twee gedeputeerden bij de VROM-

raad worden verwacht. 

Tenzij het anders loopt, zal de vicevoorzitter het 

voorzitterschap overnemen na de behandeling van 

de Voorjaarsnota omdat ik een ingelast overleg 

heb met ministers over veel geld uit de EU.

Onderzoek	geloofsbrieven	van	de	heer	M.C.	van	

Dijk	te	Maarssen

De VOORZITTER: De geloofsbrieven zijn onder-

zocht door de commissie van onderzoek voor de 

geloofsbrieven. De commissie brengt bij monde 

van mevrouw Raven verslag uit.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De commissie voor de geloofsbrieven heeft de 

geloofsbrieven van de heer Van Dijk onder-

zocht. Er zijn geen bezwaren ingebracht. Wat de 

commissie betreft kan tot beëdiging worden over-

gegaan. Als bijzonderheid merken wij daarbij nog 

op dat de heer Van Dijk de eerste is die zich heeft 

geconformeerd aan de vastgestelde gedragscode.

De VOORZITTER: Waarvan akte. Als niemand 

hierover het woord verlangt, verzoek ik de griffier 

en de vice-voorzitter de heer Van Dijk binnen 

te geleiden, samen met de heer Odijk die de 

belofte zal afleggen in verband met zijn niet-

Statenlidmaatschap van een commissie.

Beëdiging	van	de	heer	M.C.	van	Dijk	te	

Maarssen

Afleggen	van	de	verklaring	en	belofte	door	de	

heer	drs.	M.	Odijk	te	Utrecht

De VOORZITTER: Ik verzoek u allen te gaan 

staan. Ik ga nu over tot het afleggen van de eed 

door de heer Van Dijk. Ik lees u het eedsformulier 

voor, waarna u antwoordt met: ‘Zo waarlijk helpe 

mij God Almachtig.’

Ik zweer dat ik om tot lid van Provinciale Staten 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk 

onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 

gift of gunst heb gegeven of beloofd.

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

laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of 

enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, 

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

ten als lid van het provinciaal bestuur naar eer en 

geweten zal vervullen.

De heer VAN DIJK: Zo waarlijk helpe mij God 

Almachtig.

De VOORZITTER: Dan ga ik over tot het afleggen 

van de belofte door de heer Odijk voor het niet-

Statenlidmaatschap van een commissie. Ik lees de 

verklaring en belofte voor, waarna u mij nazegt: 

‘Dat verklaar en beloof ik.’

Ik verklaar dat ik om tot lid van een commissie 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk 

onder welke naam of welk voorwendsel ook enige 

gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te 

doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 

geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 

aannemen.

Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan 

de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat 

ik mijn plichten als adviseur van het provinciaal 

bestuur naar eer en geweten zal vervullen.

De heer ODIJK: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Ik heet u beiden welkom. Dat 

geldt meer in het bijzonder de heer Van Dijk. Ik 

hoop dat de heer Odijk als oud-Statenlid mij dat 

niet kwalijk neemt.

Mijnheer Van Dijk, welkom in Provinciale Staten. 

Dat is gedurende de rit van de Staten en wellicht 

is dat ook de beste voorbereiding op een volgende 

periode. U begrijpt dat ik niet daarin treed. Het 

Statenlidmaatschap is interessant genoeg om het 

vier jaar vol te houden. Het is goed dat er altijd 
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enkele mensen op de lijst staan die kunnen invallen 

op het moment dat anderen toch eerder afscheid 

moeten nemen. Wat het dualisme betreft, is dit nu 

niet meer een heel spannend moment. Een van de 

belangrijke dingen die na de eerste periode geëva-

lueerd moet worden, is wat er terecht is gekomen 

van het dualisme. Daarvan kan ik u zeggen dat er 

in elk geval rustig vaarwater in het Utrechtse is 

gekomen, met zijn positieve effecten. Als voorbeeld 

noem ik het rapport over de bouwstagnatie. Dat 

is een van de zegeningen. Hier en daar zijn er ook 

nog effecten die minder zegenend werken, maar wij 

gaan ervan uit dat het allemaal goed komt. U gaat 

het van binnenuit de Staten meemaken.

Mijnheer Odijk, u bent terug in de arena. Ik weet 

nooit, en ik kijk er ook nooit naar, wat daarachter 

schuilgaat. Of het een voorbode is van een defini-

tieve terugkeer, of dat het ‘slechts’ het verlenen is 

van hand- en spandiensten in de politiek. Met uw 

terugkomst benadruk ik nog eens hoe belangrijk 

het is om ook niet-Statenleden te laten deelnemen 

aan het commissiewerk, om op die manier in 

elk geval te kunnen waarmaken dat ook kleinere 

partijen en minderheden evenwaardig aan het 

democratische spel kunnen meedoen, zeker als 

het gaat om de voorbereiding. Als het aankomt op 

stemmen, dan telt het getal; dat spreekt voor zich.

Ik heet u beiden welkom en ik denk dat het bijzon-

der is te vermelden dat de heer Van Dijk als eerste 

Statenlid de gedragscode heeft onderschreven. 

Niet onbelangrijk zijn: transparantie en je houden 

aan integriteitsregels. Dat is een voorwaarde voor 

kwaliteit van het openbaar bestuur en daarmee 

voor de kwaliteit van de rechtsstaat. Beiden zeer 

welkom. Ik onderstreep dit met de overhandiging 

van een boeket bloemen. (Applaus)

Ik schors de vergadering.

Schorsing van 14.0� uur tot 14.13 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Ingekomen	stukken

De VOORZITTER: Het voorstel is om het stuk 

onder nummer 2 inzake een tijdelijke windmolen 

naar de commissie te geleiden.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorgestelde wijzen van afdoening, met inacht-

neming van de bij het stuk onder nummer 2 voor-

gestelde wijziging.

Vragenhalfuurtje

De VOORZITTER: Hiervoor heeft niemand zich 

aangemeld.

PS2006BEM11

Voorjaarsnota	2006

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Als thema voor deze voorjaarsnota heb ik ‘een 

stimulerende provincie’ gekozen. Vandaag is de 

bespreking van de laatste voorjaarsnota van deze 

coalitieperiode. Financieel staat de provincie er 

riant voor. Over 2004 is er een positief saldo van 

€ 13.900.000, over 2005 een positief saldo van 

€ 11.300.000 en het perspectief voor 2006 tot 2009 

is ook rooskleurig. Neem daarbij het eigen vermo-

gen van de provincie van € 590.000.000 in 2005, 

dan ontstaat het beeld dat de provincie op rozen 

zit. Maar is dit wel zo positief?

‘Adel verplicht’ is een term die wij ons ook als 

provincie moeten aantrekken. Wij beheren publieke 

gelden die ingezet moeten worden om onze doelen 

en idealen te verwezenlijken, met de belangen van 

onze burgers helder voor ogen. Het in deze periode 

ingestelde Stimuleringsfonds, en de projecten die 

daaruit voortvloeien, zijn een voorbeeld van het 

creëren van structuurversterkende projecten door 

de provincie. De manier waarop tot de keuze van 

die projecten is gekomen, achten wij echter niet 

voor herhaling vatbaar. Elke gedeputeerde een vast 

bedrag en vervolgens maar zien wat er gebeurt: dit 

soort verkokering is ongepast.

In de afgelopen begroting is ons dan ook toege-

zegd dat wij bij deze voorjaarsnota een integrale 

en strategische afweging zouden kunnen maken 

rond het inzetten van een gedeelte van het eigen 

vermogen van de provincie voor een aantal grote 

investeringen op de langere termijn. Zo’n voorstel 

ligt er nu tot ons ongenoegen niet. Wij kunnen nu 

niet spreken over een concreet voorstel van GS of 

en zo ja hoeveel geld wij uit ons vermogen in de 

toekomst zouden willen besteden. Dat vindt het 
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CDA zorgelijk, simpelweg omdat het college van 

GS blijkbaar niet in staat is een integrale visie op 

tafel te leggen waaruit duidelijk wordt waarmee 

GS met de provincie Utrecht naartoe wil. Dat 

vinden wij een gemiste kans. De CDA-fractie heeft 

daarover wel een duidelijke opvatting. Er zou 

wat het CDA betreft een integrale visie moeten 

komen waarin het begrip leefbaarheid centraal 

staat. Dat geldt zowel voor de steden als voor het 

platteland. Daarin zullen wij moeten investeren 

met de sociale cohesie als overkoepelende paraplu. 

Gezien onze riante financiële positie kondigen 

wij nu alvast aan dat wij, ook met het oog op de 

begroting 2007, niet akkoord zullen gaan met een 

trendmatige verhoging van de opcenten. Namens 

de coalitiepartners wil ik dan ook graag een amen-

dement indienen waarin dit staat verwoord. 

Amendement A1 (CDA, VVD, PvdA): 

Opcenten

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 15 mei 2006 en behandelende de Voor-

jaarsnota 2006;

constaterende dat:

- de financiële positie van de provincie Utrecht 

gunstig is;

- de uitvoering van het coalitieakkoord goed op 

schema ligt;

overwegende dat:

- van de provinciale belastingen en heffingen 

de opcenten op de hoofdsom van de motor-

rijtuigenbelasting de voornaamste provinciale 

belasting vormen die burgers rechtstreeks 

raakt;

- het coalitieakkoord 2003-200� geheel kan 

worden uitgevoerd zonder trendmatige verho-

ging van de provinciale opcenten;

- lastenverzwaring voor burgers een middel 

is om de doelen van het coalitieakkoord te 

bereiken en geen doel op zich mag zijn;

- lastenverzwaring voor burgers voor het jaar 

200� niet nodig is;

besluiten dat:

- de provinciale opcenten per 1 april 200� 

eenmalig niet-trendmatig worden verhoogd;

- in het voorstel voor vaststelling van de begro-

ting 200� het te heffen aantal opcenten op de 

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting met 

ingang van 1 april 200� �1,� bedraagt.

De VOORZITTER: Het amendement wordt 

voldoende ondersteund en maakt deel uit van de 

beraadslaging. Het kan worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het komend jaar zullen wij weer regelmatig spreken 

over de bestuurlijke organisatie. Of het nu gaat om 

de discussie over het middenbestuur, de Randstad, 

de gemeentelijke herindelingen, de Holland Acht, 

het BRU, de NV Utrecht: voor het CDA zal steeds 

de democratische legitimatie een leidend principe 

zijn. Daarnaast geldt voor ons dat de inhoud in het 

belang van de inwoners van onze provincie voor 

de structuur gaat – en een inhoud houdt zich niet 

altijd aan vaste overheidsgrenzen. In dit verband is 

het ook goed te benadrukken dat het de taak van 

ons bestuur is die inhoud niet vanuit een ivoren 

toren te bepalen, maar juist de maatschappelijke 

gedragenheid daarvan mede als uitgangspunt 

te nemen. De Utrechtse samenleving moet zich 

herkennen in wat wij voorstaan zoals wij herken-

nen wat in de Utrechtse samenleving leeft.

Wachtlijsten in de jeugdzorg blijven het CDA 

bezighouden. Naast het vele geld van het Rijk en de 

inzet van provinciale middelen voor jeugdzorg en 

jeugdwelzijn lijkt het dweilen met de kraan open. 

Het CDA legt zich hier echter niet bij neer. Mocht 

in juli de uitkomst van het externe onderzoek naar 

doelmatigheid in de jeugdzorg daartoe aanleiding 

geven, dan komen wij hierop bij de begrotings-

behandeling terug. In de tussentijd prikkelen en 

stimuleren wij het college nieuwe mogelijkheden te 

onderzoeken om de wachtlijsten te verminderen. 

Dan denken wij vooral aan jongeren die in de 

crisisopvang zitten en vervolgens op een wachtlijst 

staan voor verdere behandeling. Alle jongeren die 

worden aangemeld, krijgen wel een screening, maar 

slechts een deel van de jongeren krijgt een indicatie. 

Het andere deel, dat zijn nu ongeveer 300 jongeren, 

staat nu op een wachtlijst om een indicatie te krij-

gen. Ook deze wachtlijsten moeten, wat ons betreft, 

worden opgeheven. Bij de begrotingsbehandeling, 

als er dus meer inzicht is in de aantallen, zullen 

wij erop terugkomen en zonodig extra geld vragen. 
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Het CDA is bovendien van mening dat de middelen 

volgens het coalitieakkoord voor de pleegzorg – die 

als extra impuls zijn ingezet voor de bestrijding 

van knelpunten en wachtlijsten in de jeugdhulp-

verlening – gezien het grote belang, ook in 2007 

moeten worden ingezet.

Als wij ‘stimuleren’ vertalen als ‘het bevorderen van 

werkzaamheden’ is dit wel heel toepasselijk voor 

de vele mantelzorgers in onze provincie. Het CDA 

hecht belang aan een goede implementatie van de 

WMO en de rol die de gemeenten krijgen. Om nu 

de mantelzorger niet het kind van de rekening te 

laten worden, heeft het CDA meegewerkt aan een 

Statenbreed initiatief voor regionale ondersteuning 

van de mantelzorg. Namens alle fracties dien ik 

dan ook graag het volgende amendement in.

Amendement A2 (alle fracties): Tijdelijke 

ondersteuning steunpunten mantelzorg

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen 15 mei 2006, behandelend de Voorjaars-

nota 2006;

constaterende dat:

- op � november 2005 bij de begrotingsbehande-

ling 2006 een Statenbreed ondersteunde motie 

is aangenomen over de ondersteuning van de 

mantelzorg in onze provincie, waarin ook de 

Statencommissie ZCW werd verzocht in over-

leg met GS een voorstel hierover te ontwikke-

len voor de Voorjaarsnota 2006;

- er een blijvende en eerder toe- dan afnemende 

vraag is naar kwalitatief goede mantelzorg 

en daarmee ook naar ondersteuning van de 

mantelzorgers;

- het instellen van regionale steunpunten man-

telzorg indertijd mede een provinciaal initia-

tief is geweest;

overwegende dat:

- de precieze toekomstige rolverdeling tussen 

lokaal en regionaal later in 2006 duidelijk 

zal worden als het rijksbeleid nader ingevuld 

wordt en ook als de resultaten bekend zijn 

van het eigen Utrechtse provinciaal onderzoek 

naar de toekomst van regionale steunpunten 

mantelzorg dat nu uitgevoerd wordt door Al-

leato;

- het nu al duidelijk is dat de regionale steun-

punten tijdelijk steun nodig hebben in de 

overgangssituatie om continuïteit van bestaande 

taken te garanderen;

- de commissie ZCW in haar vergadering van 

24 april 2006 unaniem heeft ingestemd met de 

opstelling van dit amendement;

besluiten dat:

- uit de nog niet bestemde middelen 2006 van de 

Voorjaarsnota e 150.000 ter beschikking wordt 

gesteld voor de tijdelijke ondersteuning van de 

steunpunten mantelzorg;

- het college van GS wordt verzocht te komen met 

nadere voorstellen voor de besteding van deze 

middelen voor tijdelijke ondersteuning van de 

mantelzorgsteunpunten in de provincie bij de 

overgang naar een nieuwe structuur en deze 

voorstellen voor te leggen aan de commissie 

ZCW in haar vergadering van 2 oktober 2006.

De VOORZITTER: Het amendement wordt 

voldoende ondersteund en maakt deel uit van de 

beraadslaging. Het kan worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het belang van sport voor onze samenleving is voor 

het CDA vanzelfsprekend. Wij denken dan met 

name aan het bevorderen van sociale cohesie, inte-

gratie, jeugdbeleid en gezondheid. Wij vragen aan 

de gedeputeerde ook bij de inzet van middelen voor 

de breedtesport vooral te denken aan het stimuleren 

van aangepast sporten voor gehandicapten en voor 

mensen met een functiebeperking.

Nu al weten wij dat de vraag naar dienstverlening 

aan dementerenden exceptioneel zal toenemen. Deze 

uitdaging wil het CDA omzetten in een tastbare 

stimulans. Uit het onlangs verschenen onderzoeks-

rapport blijkt dat het aantal dementerende ouderen 

in de provincie Utrecht tot 2030 met ruim 60% zal 

toenemen. Wij hebben het dan over 13.000 nu tot 

ruim 21.000 in 2030. Veel van deze ouderen zullen 

naast mantelzorg aangewezen zijn op geschikte 

woonvoorzieningen, zorg en dienstverlening. Het 

CDA wil daarom dat er een versnelling komt in het 

realiseren van voorzieningen voor deze kwetsbare 

groep en dient daarvoor dan ook het volgende 

amendement in.
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Amendement A3 (CDA): Versneld realiseren 

woonvoorzieningen voor mensen met demen-

tie

De Provinciale Staten in vergadering bijeen ter 

behandeling van de Voorjaarsnota op 15 mei 

2006;

overwegende dat:

- Nederland vergrijst, op dit moment is circa 

12% van de bevolking in Nederland 65 jaar 

of ouder;

- in 2030 zal dit aandeel zijn gestegen tot 20%;

- van de mensen boven de �0 jaar, 40% met 

verschijnselen van dementie te maken heeft;

- het aantal dementerende ouderen in de pro-

vincie Utrecht groeit tussen 2005 en 2030 met 

ruim 60% van circa 13.000 op dit moment 

naar ruim 21.000 in 2030;

- van alle dementerenden op dit moment 1�% 

in verpleeghuizen woont, 1�% in verzorgings-

huizen en 65% thuis; 

- van alle mensen met dementie 35% nu ge-

bruik maakt van 24-uurszorg;

- verwacht wordt dat het aandeel mensen met 

dementie dat op 24-uurszorg aangewezen zal 

zijn in de toekomst niet zal wijzigen;

- daarmee het aantal 24-uurs zorgplaatsen 

naar verwachting zal toenemen van 4.500 

naar �.350 in 2030, dit is een toename van 

bijna 3.000 plaatsen;

- gezien de huidige visie over vermaatschappe-

lijking van de zorg en extramuralisering, een 

oplossing hiervoor gezocht zal moeten worden 

– te denken valt aan kleinschalige woonvoor-

zieningen met zorg en dienstverlening;

- het realiseren van dergelijke woonvoorzienin-

gen minimaal 4 jaar in beslag zal nemen;

- dat woningcorporaties en zorgaanbieders in 

de provincie Utrecht een afwachtende hou-

ding aannemen bij het realiseren van derge-

lijke kleinschalige voorzieningen;

- er tot nu toe alleen een bedrag van € 1�0.000 

beschikbaar is gesteld om te komen tot een 

versterking van de dienstverlening aan thuis-

wonende mensen met dementie;

- het van belang is om op zeer korte termijn te 

weten te komen hoeveel provinciale middelen 

er nodig zijn en waar stimulering plaats moet 

vinden om op tijd en voldoende woonvoorzie-

ningen te realiseren voor mensen met demen-

tie die zijn aangewezen op de 24-uurs-zorg;

besluiten dat het college van Gedeputeerde Staten:

- op zeer korte termijn een onderzoek laat doen 

naar de behoefte van realisering van woon-

voorzieningen voor mensen met dementie voor 

de periode 200� - 2030;

- bij dit onderzoek in ieder geval de woning-

bouwcorporaties en zorgverzekeraars betrekt, 

vooral vanwege hun tot nu toe afwachtende 

houding;

- kennisneemt van onderzoeken en subsidiere-

gelingen in andere provincies voor stimulering 

van woonvormen voor mensen met dementie;

- ervoor zorgdraagt dat uit het onderzoek naar 

voren komt hoeveel geld nodig is om derden te 

stimuleren, waardoor deze behoefte versneld 

gerealiseerd kan worden;

- ervoor zorgdraagt dat dit onderzoek is afge-

rond voor de behandeling van de begroting 

200�, zodat er dan middelen in de begroting 

200� beschikbaar gesteld kunnen worden voor 

dit doel;

- ervoor zorgt dat het geld dat voor dit onder-

zoek nodig is  – ongeveer € 30.000 – beschik-

baar wordt gesteld uit de beschikbare ruimte 

2006.

De VOORZITTER: Het amendement wordt 

voldoende ondersteund en maakt deel uit van de 

beraadslaging. Het kan worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Buurtkamers voor senioren in Amersfoort, dat is 

typisch zo’n project dat uit de samenleving zelf 

komt en niet uit de ambtelijke organisatie. Voor 

het CDA is het belangrijk dat wij als volksvertegen-

woordigers dit soort signalen oppakken en stimu-

leren. Het realiseren van een buurtkamer voor 

senioren in Vathorst is een project door en voor 

mensen in de eigen wijk. Het is een initiatief om 

kleinschalige activiteiten te organiseren die bijdra-

gen aan integratie en sociale samenhang in een 

Vinex-locatie. Het CDA wil ruimte voor creatieve 

ideeën en vraagt GS te onderzoeken in hoeverre een 

dergelijk initiatief een verkennend onderzoek kan 
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zijn voor andere Vinex-locaties. Wij wachten het 

antwoord van de gedeputeerde af en komen zono-

dig in de tweede termijn met een motie.

Cultuur. In de commissie hebben wij onze zorg 

uitgesproken over de vele p.m.-posten bij cultuur. 

Het CDA heeft al jaren als beleid: eerst plannen, 

dan geld. Wij zijn zeer benieuwd of de gedeputeerde 

nog voor de begrotingsbehandeling met concrete 

voorstellen komt voor het muziekpaleis Vredenburg 

en cultuurhistorische monumenten. Wij gaan 

ervan uit dat er in deze Statenperiode een afdoende 

oplossing wordt gevonden voor herstel van de 

piramide van Austerlitz. Het CDA constateert dat 

er nu al bijna vier jaar  wordt gepraat over restau-

ratie, terwijl het coalitieprogramma toch Werk in 

Uitvoering heet. 

Over de Bosschewaarden hebben wij ook bij de 

begrotingsbehandeling al gezegd dat wij hiertegen 

zijn. En dat blijft zo.

Ook zijn wij tegen het beschikbaar stellen van 

€ 450.000 voor infrastructuur bij RTV Utrecht. 

Het CDA hecht groot belang aan RTV Utrecht als 

nieuws-, informatie- en rampenzender. Dat staat 

buiten kijf. Dit voorstel heeft ons inziens daar niets 

mee te maken. Bovendien wordt er niet een nieuw 

mediakanaal aangeboord, zoals in de Voorjaarsnota 

als argument wordt gebruikt. Het is gewoon 

gebruikmaken van internet, maar als je er filmpjes 

op wilt zetten, heb je meer capaciteit nodig.

Ruimte en Groen. Voor 2006 en 2007 vragen GS 

ruim € 1.500.000 voor de voortzetting van Agenda 

Vitaal Platteland. Omdat wij het heel belangrijk 

vinden dat er voortvarend doorgepakt kan worden, 

is dit wat het CDA betreft akkoord.

Voorstellen rond de ecoducten. Het CDA vindt 

het belangrijk dat goede leefgebieden voor dieren 

worden gestimuleerd. Wij als Staten hebben in 

een vorig stadium al € 9.600.000 voor ecoducten 

beschikbaar gesteld. In deze voorjaarsnota wordt 

€ 4.900.000 gevraagd voor de N227 Leusderheide-

Den Treek en € 1.000.000 voor de uitvoering Biltse 

Rading. Het CDA stemt hiermee in. Wij hebben 

er wel moeite mee dat er investeringen worden 

gevraagd om andere ecoducten nu al te financieren 

uit het Budget Grote Investeringen. Het CDA wil 

met betrekking tot dit Budget Grote Investeringen 

van € 150.000.000 zich nu niet vastleggen om 

€ 60.000.000 voor ecoducten te reserveren. Wij 

hebben wel een duidelijke opvatting hoe in de 

toekomst het ecoductenbeleid moet worden gefor-

muleerd:

- zorg dat er een overzicht is met daarbij priori-

teitsstelling;

- maak daarbij een lijst van cofinanciers;

- leg een voorstel ter financiering per ecoduct 

voor aan de commissie REG en daarna aan PS, 

dus zoals wij gewend waren.

De VVD zal daarover ook namens ons een motie 

indienen.

Nog een onderwerp waar wij aandacht voor 

vragen betreft de landschapsfondsen. Een land-

schapsfonds geeft volgens ons de mogelijkheid 

naast de Subsidie Natuurbeheer en de Subsidie 

Agrarisch Natuurbeheer de beloning op te plussen 

voor de beheerder. Bovendien is het een prachtige 

gelegenheid voor bedrijven en instellingen en/of 

gemeenten in de directe omgeving om te investeren 

in groenonderhoud en realisatie van fiets- voet- 

of klompenpaden. De initiatieven zijn er al. Ze 

komen van de agrarische natuurverenigingen. 

Voorbeelden zijn er al in Eemland, de Venen en in 

de Lopikerwaard, maar ze komen nog wat moeilijk 

van de grond, meestal omdat ze nog een financiële 

impuls nodig hebben om van start te kunnen gaan. 

Eenmaal bezig moet het verder vanzelf gaan, wel 

met jaarlijkse input van de overheid en bedrijven en 

particulieren. Ook hier kan de provincie stimule-

ren, juist bij de startfase. Daarom dienen wij samen 

met de ChristenUnie een motie in.

Motie M1 (CDA, ChristenUnie): 

Landschapsfonds

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 15 mei 

2006, besprekende de Voorjaarsnota 2006;

constateren dat:

- in diverse regio’s (Eemland, de Venen, de 

Lopikerwaard) vraag is naar een fonds waar-

uit de landschapsbeheerders kunnen putten 

voor onderhoud van het landschap en voor 

realisatie van recreatieve voorzieningen zoals 

fiets- en wandelroutes;

overwegen dat:

- dergelijke fondsen bijdragen tot een vergrote 
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betrokkenheid van bewoners op hun leefomge-

ving;

- dergelijke fondsen in beginsel gevoed worden 

door bijdragen van burgers, bedrijven en 

organisaties (al dan niet via een woningbouw-

project);

- overheden (gemeenten, provincies, WGR+-

regio, EU) mogelijkheden hebben c.q. die 

kunnen creë ren tot het aanvullen van het 

fonds, waarbij die aanvulling qua hoogte 

gerelateerd kan zijn aan de hoogte van de 

bijdrage van burgers en bedrijven;

· er in de diverse regio’s al initiatieven en ideeën 

zijn over landschapsfondsen;

verzoeken GS:

- te inventariseren welke initiatieven voor 

landschapsfondsen er reeds zijn binnen de 

provincie;

- vast te stellen of en in hoeverre provinciale 

doelen gediend zijn met het bijdragen aan 

dergelijke fondsen;

- aansluiting te vinden bij de ideeën die er al 

leven in de regio’s;

- inzichtelijk te maken welke cofinanciers er 

zijn;

- ervoor zorg te dragen dat landschapsfondsen 

voor de gebieden gestalte krijgen;

- aan PS te rapporteren welk bedrag nodig is om 

de landschapsfondsen van de grond te krijgen;

- bij de presentatie van de begroting 200� aan 

te geven of en in hoeverre het college van GS 

middelen beschikbaar stelt voor de vorming 

c.q. uitbouw van landschapsfondsen met 

ingang van 1 januari 200�;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. 

De motie kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Als CDA hebben wij al eens gevraagd naar beeld-

kwaliteitsplannen. Vorig jaar hebben wij een 

motie aangenomen over streekeigenproducten. Wij 

hebben als provincie veel kennis van specifieke 

gebieden. Een stap verder is alle gegevens die wij 

hebben, bundelen in een – wat wij noemen – kwali-

teitsatlas. Wij willen graag een overzicht of boek-

werk of brochure per gemeente of samenhangende 

streek van de unieke ‘selling points’ van onze 

provincie. Omschrijving van de unieke kenmerken 

van het gebied, de streekproducten, kenmerkende 

bouwstijl, cultuurhistorie, landschap, typering van 

het economisch klimaat enz. Dit zijn gegevens die 

allemaal beschikbaar zijn. Wij willen de sterke 

punten van onze provincie herkenbaar in kaart 

gebracht hebben. Dit ter profilering van onze 

provincie met haar waardevolle verscheidenheid, 

intern maar ook ten opzichte van de andere provin-

cies, en als bindmiddel, want leven in een unieke 

omgeving maakt mensen trots en zuinig op hun 

omgeving en heeft als indirecte uitwerking effect 

op de sociale samenhang. In de commissie Ruimte 

en Groen (REG) heeft uw college hierop al positief 

gereageerd. Graag horen wij wanneer het college 

van GS dit voorstel kan realiseren.

Water en Milieu. De rode draad van mijn verhaal is 

de stimulerende taak van de provincie. Er is echter 

een groep die wij absoluut niet moeten stimuleren: 

de muskusratten. Hoewel de risico’s niet voor een 

ieder direct zichtbaar en voelbaar zijn, is de bestrij-

ding van groot belang en het CDA steunt daarom 

de extra inspanning op dit terrein. Wel vindt het 

CDA dat nog eens gekeken moet worden naar de 

optimale vorm waarin deze belangrijke uitvoerende 

taak kan plaatsvinden.

Per 2008 komt de Wabo, de wet algemene bepalin-

gen omgevingsrecht, op ons af. Hierdoor zal het 

werkpakket van de provincie ingrijpend wijzigen. 

Wij zijn verheugd dat de provincie Utrecht al met 

de voorbereidende werkzaamheden is begonnen. 

Ook de noodzaak en mogelijkheden van een te 

ontwikkelen ICT-instrumentarium in dit kader 

onderschrijven wij. Wij hechten eraan dat bij de 

uit te werken ICT-opties naast de kosten ook sterk 

wordt gelet op een optimale synergie tussen het 

Wabo-traject en vermindering van administratieve 

lasten. Mogelijkheden die zich voordoen dienen wij 

te benutten.

Dat benutten van mogelijkheden die zich aandie-

nen, zien wij ook op een ander terrein: de inten-

sieve veehouderij. Die bedrijven stoten ammoniak, 

fijnstof en geur uit. Door het reconstructiebeleid 

moeten intensieve veehouderijbedrijven verplaatst 
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worden om kwetsbare natuurgebieden te 

beschermen. Het toepassen van gecombineerde 

luchtwassers, die de uitstoot van ammoniak, 

fijnstof en geur vanuit stallen aanzienlijk kunnen 

verminderen – ammoniak bijvoorbeeld met 70 tot 

95% – kunnen een alternatief voor verplaatsing 

zijn. Luchtwassers zijn, bezien vanuit milieu en 

luchtkwaliteit, eveneens gewenst. Binnen het 

reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost 

loopt een verkennend onderzoek dat in september 

ten einde is. Door de hoge kosten van aanschaf 

en exploitatie van luchtwassers zullen deze echter, 

zonder provinciale stimulering, onvoldoende snel 

van de grond komen . Daarom dienen wij een 

motie in waarvan de strekking luidt, dat wij het 

college van GS verzoeken de mogelijkheden voor 

het stimuleren van het gebruik van luchtwassers 

in de intensieve veehouderij door de provincie 

Utrecht te onderzoeken, hierbij rekening houdend 

met landelijke en Europese ontwikkelingen op dit 

terrein. Bij de begroting 2007 verwachten wij een 

voorstel vanuit GS of en zo ja hoe luchtwassers 

door de provincie Utrecht gestimuleerd kunnen 

worden. 

Motie M2 (CDA): Luchtwassers in de inten-

sieve veehouderij

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 15 mei 2006 en behandelende de 

Voorjaarsnota 2006;

constaterende dat:

- veehouderijbedrijven ammoniak, fijnstof en 

geur uitstoten;

- door het reconstructiebeleid intensieve 

veehouderijbedrijven verplaatst moeten 

worden om kwetsbare natuurgebieden te 

beschermen;

- gecombineerde luchtwassers de uitstoot van 

ammoniak, fijnstof en geur vanuit stallen 

aanzienlijk kunnen verminderen (ammoniak 

bijvoorbeeld �0-�5%);

- er reeds een pilot voor installatie van lucht-

wassers bij intensieve bedrijven binnen het 

reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-

Oost loopt, en deze in september ten einde is;

- de ministeries van VROM en LNV dit jaar 

een programma willen starten om de toepas-

sing van gecombineerde luchtwassers voor 

intensieve veehouderijen te stimuleren, mits de 

Europese Commissie hiermee instemt;

overwegende dat:

- binnen het reconstructieplan Gelderse Vallei/

Utrecht-Oost het een belangrijke ambitie is de 

ammoniakemissie te reduceren;

- het toepassen van luchtwassers een alternatief 

kan zijn om verplaatsing van intensieve 

veehouderijen te voorkomen;

- dit maatschappelijk gezien wenselijk is voor 

zowel de ondernemer als de omgeving;

- het toepassen van luchtwassers, ook vanuit 

het oogpunt van milieu- en luchtkwaliteit, 

wenselijk is;

- het aanschaffen en toepassen van luchtwas-

sers, gezien de hoge kosten van aanschaf en 

exploitatie, zonder provinciale stimulering 

onvoldoende snel van de grond komen;

verzoeken het college van GS:

- de kansen en beperkingen van het gebruik van 

luchtwassers in de intensieve veehouderij op 

een rij te zetten;

- de mogelijkheden voor het stimuleren van 

het gebruik van luchtwassers in de intensieve 

veehouderij door de provincie Utrecht te 

onderzoeken;

- hierbij aan te haken bij het programma dat de 

ministeries van VROM en LNV starten;

- hierbij rekening te houden met de mogelijk-

heden van Europese structuurfondsen;

- tevens eventuele beperkingen van Europese of 

landelijke regelgeving na te gaan;

- bij de begroting 200� met een voorstel te 

komen of en zo ja hoe luchtwassers door 

de provincie Utrecht gestimuleerd kunnen 

worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraad-

slaging. 

De motie kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het toepassen van luchtwassers zien wij in het 

brede kader van duurzaamheid. Op het gebied 
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van duurzame ontwikkeling zijn vanuit het 

Stimuleringsfonds nog middelen beschikbaar die 

op een kaderstellende bespreking in Provinciale 

Staten wachten. Wij roepen GS op hier haast mee te 

maken, zodat wij in deze Statenperiode nog tot een 

goede en duurzame besteding van deze middelen 

kunnen komen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld 

aan zaken als biomassavergistingsinstallaties, 

warmtepompen en het rijden op biobrandstoffen 

en wij staan open voor andere suggesties vanuit het 

college van GS. Mocht de whisperbusontwikkeling 

niet het beoogde resultaat bereiken, dan worden, 

zoals afgesproken in de commissie Water en Milieu, 

deze middelen ook bij een brede duurzaamheidbe-

spreking betrokken. Reden te meer om daarover op 

korte termijn kaderstellend met elkaar van gedach-

ten te wisselen.

Infrastructuur Mobiliteit en Economie. De 

economie trekt weer aan in Nederland en ook 

in het Utrechtse staan wij goed voorgesorteerd. 

Vooral binnen het MKB is er weer groei mogelijk 

voor innovatieve bedrijven. Het CDA wil dat de 

middelen die voor de innovatie-taskforce (TFI) 

gereserveerd zijn, vooral worden aangewend om 

kleine bedrijven een stimulans te geven zich 

verder te ontwikkelen. Wij hebben de indruk dat 

de werkzaamheden van de TFI Utrecht inmid-

dels meer institutioneel gedreven zijn dan dat ze 

vraagondersteunend zijn. Wij verzoeken het college 

zijn invloed aan te wenden om dit bespreekbaar 

te maken binnen de TFI om zo de koers op dit 

punt bij te stellen. Wij vragen van de gedeputeerde 

de toezegging met de TFI te overleggen hoe die 

meer ten dienste van innovatieve MKB-bedrijven 

kan komen te staan. Niet door voor het MKB een 

nieuwe tak op te richten binnen de TFI, maar juist 

door gebruik te maken van de reeds bestaande 

netwerken en samenwerkingsverbanden binnen 

creatieve en innovatieve MKB-bedrijven.

Daarnaast is het van belang dat ook de grotere 

bedrijven in de productie- en maakindustrie 

door de provincie worden ondersteund. Het CDA 

verzoekt GS in overleg te treden met de relevante 

partijen om na te gaan of het ontwikkelen van een 

behoeftescan een goede bijdrage kan leveren voor 

deze bedrijven om met een geringe tijdsinspanning 

duidelijk te maken waar ze tegenaan lopen op het 

gebied van regelgeving en wat de wensen van deze 

bedrijven zijn aangaande het provinciaal beleid. 

Wat verkeer en vervoer betreft, vraagt het CDA 

extra aandacht voor een slimme en praktische 

aanpak van knelpunten bij de doorstroming van 

het verkeer op het regionale wegennet. Op de 

begroting voor 2006 is daarvoor geld vrijgemaakt. 

Wij vragen de gedeputeerde wat op dit moment de 

stand van zaken hierbij is en wanneer wij concrete 

resultaten kunnen verwachten. Wij dienen daarover 

een motie in.

Motie M15 (CDA): Dynamisch 

Verkeersmanagement

Provinciale staten van Utrecht, bijeen op 15 mei 

2006, besprekende de Voorjaarsnota;

constaterende dat:

- files op het hoofdwegennet voornamelijk 

ontstaan bij aansluitingspunten op het provin-

ciale wegennet;

- verkeer op het provinciale wegennet minder 

goed doorstroomt bij aansluitingspunten op 

het gemeentelijke wegennet;

- en goede samenhang tussen het gemeentelijk, 

het onderliggend provinciaal wegennet en het 

hoofdwegennet van belang is voor de totale 

doorstroming in het verkeer;

- een goede doorstroming van het verkeer 

bijdraagt aan de verkeersveiligheid;

- dynamisch verkeersmanagement de doorstro-

ming en veiligheid op en tussen de verschil-

lende wegennetten positief beïnvloedt;

overwegende dat:

- de uitval van verkeersregelinstallaties (VRI’s) 

voor ernstige problemen op het gebied van 

veiligheid en doorstroming zorgt;

- no-break VRI’s bij spanningsuitval nog enkele 

uren blijven functioneren wat de doorstroming 

en veiligheid verbetert;

- er 25-30 VRI’s op A-locaties in het beheer 

van de provincie Utrecht aanwezig zijn die als 

no-break VRI ingericht dienen te worden;

- video observatieposten bij VRI’s op locaties 

met een belangrijke doorstromingsfunctie de 

doorstroming bevorderen;

- de instelling van VRI’s vaak jarenlang onge-

wijzigd blijft terwijl de verkeerspatronen zich 

wel geleidelijk ontwikkelen.

- in het kader van het door het ministerie geën-
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tameerde project FILEPROOF een ‘Groene 

Golf Team’ genoemd is dat door het beter 

afstellen van VRI’s de doorstroming van het 

verkeer sterk kan verbeteren;

- in het kader van het hierboven genoemde 

project een nieuw project ‘Met z’n allen door 

groen’ benoemd is waarmee de wachttijd in de 

opstelrij voor een VRI bekort kan worden;

verzoeken het college van GS:

- een plan op te stellen voor een samenhangend 

dynamisch verkeersmanagement project 

waarbij gebruik gemaakt wordt van no-break 

VRI’s, video observatieposten een “Groene 

Golf team” en een pilot “met z’n allen door 

groen” gestart wordt;

- dit plan vóór 1 oktober 2006 aan de commissie 

Infrastructuur, Mobiliteit en Economie voor te 

leggen;

- een bovengemeentelijke afstemmingsstructuur 

in te voeren om een goede samenhang tussen 

het gemeentelijk, provinciaal en hoofdwegen-

net te verkrijgen;

- deze projecten te financieren vanuit de projec-

ten ‘ICT onderweg’ uit de begroting 2006.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Tot slot. Mijn thema is dat wij een stimulerende 

provincie moeten zijn. Niet alleen presterend 

of girerend, maar stimulerend. Dat kunnen wij 

als Staten vinden en dat kan het college van GS 

vinden. Daarbij hebben wij echter ook de ambte-

lijke organisatie nodig. Een ambtelijke organisatie 

die vraaggestuurd werkt, die niet verkokerd maar 

integraal aan de slag gaat. De vice-voorzitter van de 

Staten zal hierover een motie indienen die wij van 

harte ondersteunen. 

Wij hopen dat de laatste begroting van deze coali-

tieperiode die op basis van vandaag wordt gemaakt, 

stimulerend zal zijn.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Er zal veel lof klinken voor een solide 

financieel beleid. Dat verwachten wij tenminste. 

Het is in de afgelopen jaren niet anders geweest en 

daar is ook alle aanleiding voor. Er is ook wel iets 

nieuws in de Voorjaarsnota. Er is namelijk besloten 

een deel van het vermogen aan te wenden voor nog 

te stellen prioriteiten. Dat betekent dat er straks 

een Agenda 2020 komt en dat wij gaan zoeken 

naar een manier waarop wij een flink bedrag 

– € 150.000.000 – door de jaren heen goed kunnen 

besteden.

In de commissie Bestuur en Middelen (BEM) is 

in het algemeen gesteld dat de richtingsbepaling 

toch maar aan de nieuwe Staten moet worden 

overgelaten. Ik wijk dan misschien een beetje af van 

wat mevrouw Raven heeft gezegd, maar mocht dat 

niet zo zijn dan zeg ik gewoon dat wij niet over het 

graf heen moeten willen regeren. Wij zijn nu zover 

dat wij dat geld kunnen vrijmaken. Laten wij het 

maken van de inhoudelijke bepalingen daarvoor 

dan overlaten aan de nieuwe coalitie.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik begrijp de logica van de opmer-

kingen van de heer Levering, als hij aan de ene 

kant zegt te kritiek te hebben dat het college niet 

met een voorstel is gekomen hoe met dat vermo-

gen moet worden omgegaan, dat is immers over 

het graf heen regeren. Aan de andere kant echter 

zegt hij vervolgens dat de Staten vandaag kunnen 

besluiten dat er in de volgende Statenperiode 

€ 150.000.000 kan worden uitgegeven. Dat is dan 

toch over je graf heen regeren? Dat laten wij toch 

aan de Staten van 2007 over?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Nu kan ik de heer Van de Groep 

niet goed volgen, maar dat ligt natuurlijk een 

beetje voor de hand. Met het oog op de volgende 

Statenperiode verwachten wij natuurlijk wel van 

dit college dat er een solide overdrachtsdocument 

komt. Natuurlijk gaat het er echter om dat wij nu 

in de nadagen van deze Statenperiode niet moeten 

vastleggen wat er in de volgende periode moet 

gebeuren. Wij hebben in de Staten gesproken over 

waar het denken daarover zou moeten plaatsvin-

den. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij zoiets wat wij de 

verkiezingsstrijd noemen. Ik hoop dat partijen met 

goede ideeën komen over majeure projecten die 

in de volgende Statenperiode uitgevoerd kunnen 

worden. Het is echter niet zo dat daarover nu 
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absoluut geen denkrichting is. Het college was 

van plan om daarvoor nu eens goed te gaan zitten 

en deskundigen in te huren om de strategie voor 

langere termijn te bepalen. Daar zitten wij echter 

niet op te wachten.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Gaat mijnheer Levering er nu wel van 

uit dat er een heel ander college komt, na deze 

verkiezing?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, natuurlijk niet.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is mooi. Dat dacht ik al.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Anders zouden wij geen verkiezingen 

hoeven te houden. Daar gaat het nu net om.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is elke keer hetzelfde probleem dat 

wij eigenlijk geen verkiezingen hoeven te houden 

want wij krijgen toch telkens dezelfde uitslag.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kan dat allemaal niet echt goed 

volgen, of, beter gezegd: ik kan het natuurlijk 

uitstekend volgen, maar ik ben het met die opmer-

king erg oneens. Het zou voor dit college een koud 

kunstje zijn om dit voor de volgende periode vast 

te leggen, want wij hebben een meerderheid. Ik 

vind het eigenlijk een klein schandaal dat ik op 

deze manier nu wordt toegesproken. Waar slaat 

die opmerking op? Ik probeer juist enige openheid 

te betrachten omdat ik het democratische proces 

zijn loop wil geven. Misschien kan mevrouw Van 

Keulen hierover nog nadenken in verband met de 

tweede termijn.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Misschien kan de griffier intussen een glaasje water 

voor de heer Levering inschenken want hij heeft 

dat nodig, geloof ik.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is gelukkig al gebeurd. Het amen-

dement dat door het CDA is ingediend om opnieuw 

te besluiten de opcenten motorrijtuigenbelasting 

voor 2007 niet trendmatig te verhogen, wordt door 

de PvdA gesteund. De achtergrond daarvan is 

dat in het coalitieakkoord hierover afspraken zijn 

gemaakt. Als wij echter, gezien de financiële situatie 

van de provincie, het collegeprogramma met gemak 

kunnen uitvoeren en als het dan ook nog zo is dat, 

gegeven de wijzigingen van het wagenpark: grotere 

en meer voertuigen, er aanmerkelijk meer geld 

binnenkomt, vinden wij dat wij het niet staande 

kunnen houden dat die trendmatige verhoging 

nadrukkelijk noodzakelijk is. Daarom doen wij 

daar graag aan mee.

Voor de duidelijkheid: voor mevrouw Van Keulen 

en de heer Van de Groep zijn er in de volgende 

ronde nieuwe kansen. Ik kan mij voorstellen dat 

een nieuw college daarover weer andere afspraken 

maakt. Zo is de situatie na de verkiezingen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat zou zomaar kunnen? Ik ben blij dat 

de heer Levering hierin meegaat. 

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! De discussie over de opcenten hebben 

wij al eens met de heer Levering gevoerd. Is hij 

echter bekend met het feit dat er rondom de opcen-

ten mogelijk een tegenvaller komt van € 3.000.000 

over het afgelopen jaar? 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is mij niet bekend.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan zou ik dat als ik de heer Levering 

was toch nog even betrekken bij de afweging inzake 

dat amendement. Dat betekent namelijk dat dit 

amendement niet alleen € 3.000.000 zal kosten voor 

2007, maar eventueel komt daar dan nog een tegen-

valler van € 3.000.000 bij. Dat is dan een bedrag 

van € 6.000.000 en dan zie ik graag hoe de dames 

en heren Statenleden dat willen dekken.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het valt op dat GroenLinks onmiddellijk ingrijpt 

en denkt te weten wat hier zal gaan gebeuren. De 

opcenten gaan niet omhoog en dat valt tegen. Dus 

gaat GroenLinks onmiddellijk problemen verzinnen 

om vooral de lasten van de burgers te verhogen. 

Ongeacht welke tegenvaller er zit, het vermogen en 

de financiële positie van de provincie zijn dusdanig 
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dat in elk geval de VVD onverkort vasthoudt aan 

het amendement.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat zijn nog eens krachtige woorden 

die heel mooi gezegd zijn. Toch denk ik dat wij 

reëel moeten blijven. Hoewel Groenlinks niet in de 

coalitie zit, merk ik toch op dat er aan het begin 

van deze coalitieperiode is afgesproken het percen-

tage van die opcenten te verhogen. Dan vind ik het 

raar dat men daarop terugkomt. Er is immers een 

afspraak over gemaakt en een woord is een woord. 

Dat is, geloof ik, ook helemaal in de geest van Rita.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben ontzettend verheugd dat GroenLinks het 

coalitieakkoord bewaakt. 

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Dit gaat toch niet van mijn tijd af, mag 

ik aannemen?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Daarom doen wij dat.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De tijd gaat snel en omdat het de 

laatste voorjaarsnota betreft in deze Statenperiode 

zal ik straks een kleine terugblik geven en bekijken 

hoe wij er precies voorstaan. Uiteindelijk zal de 

PvdA dan met een aantal concrete voorstellen 

komen. Maar eerst hoor ik graag op een paar 

punten een toezegging van het college. 

In de algemene subsidieverordening willen wij een 

artikel zien opgenomen over de toegankelijkheid 

voor mensen met een functiebeperking. Dat arti-

kel komt overal in algemene subsidieverordeningen 

voor, maar ons is gebleken dat dit nog niet zit in 

de algemene subsidieverordening van de provincie. 

Daarom vragen wij het college ervoor te zorgen 

dat dit alsnog daarin wordt opgenomen.

Begin van dit jaar waren wij met enkele fractie-

leden op bezoek in Andijk in Noord-Holland. 

Daar hebben wij op een indrukwekkende manier 

te maken gekregen met de zuivering van opper-

vlaktewater. Die werkbezoeken zijn zo nu en dan 

zeer interessant en daar leren wij veel van, maar 

wij hebben ons toen gerealiseerd dat wij in de 

provincie Utrecht het nat nog steeds uit de diepere 

grondlagen halen. Wij weten immers dat er sprake 

is van grote problemen op de Utrechtse Heuvelrug 

met de verdroging van dat gebied. Wij vragen het 

college daarom of het onderzoek kan bevorderen 

om te bezien of wij in de provincie Utrecht ook 

aan winning van oppervlaktewater kunnen doen. 

Sprekend met andere Statenleden in dit huis die 

hiermee al langer bezig zijn, heb ik inmiddels 

begrepen dat er omstreeks 1995 in de Staten ook 

van dit soort voorstellen zijn geweest, maar dat het 

waterbedrijf daarvoor toen nog niet zo veel voelde. 

Wij sporen het college daarom aan dit opnieuw te 

proberen omdat dit om allerlei redenen van belang 

is.

In het waterhuishoudingsplan is vastgelegd dat alle 

waterwinningen in de provincie zullen worden geë 

valueerd. Er zitten nogal wat kwetsbare waterwin-

ningen tussen, vooral in de bebouwde kom. In die 

van Zeist bijvoorbeeld ligt zo’n waterwingebied 

dat heringericht moet worden. Er is toegezegd dat 

dit waterwingebied in de evaluaties naar voren 

gehaald zal worden. De gemeente Zeist heeft grote 

problemen met het vinden van bouwlocaties voor 

de eigen woningopdracht naast de 1500 wonin-

gen die in het kader van Hart van de Heuvelrug 

gerealiseerd moeten worden. Naar schatting 

kunnen op het terrein van het waterwingebied 425 

woningen worden gebouwd. Daarnaast kampen de 

Heuvelrug en Groenraven-Oost met het probleem 

van de verdroging. Het stopzetten van de water-

winning ter plaatse zal dus kunnen bijdragen aan 

de verbetering van de kwaliteit van het gebied. De 

fractie van de PvdA verzoekt het college niet alleen 

de evaluatie van de locatie Bergweg als waterwin-

gebied naar voren te halen, maar tevens de moge-

lijkheid te bezien de waterwinning te stoppen of 

daartoe bij te dragen dit gebied voor woningbouw 

vrij te geven.

Wij zijn dus ruim drie jaar op weg met deze 

Staten. Ik herinner mij nog goed dat wij in het 

eerste debat dat wij hier voerden ons bestaans-

recht al verdedigden. In dat eerste Statendebat 

hadden wij het al over de dreiging van de WGR+. 

Wij hebben er toen geen misverstand over laten 

bestaan dat die plannen die in Den Haag ontwik-

keld werden een directe bedreiging voor het voort-

bestaan van de provincie zouden zijn. Inmiddels 
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zijn die bedreigingen voor een deel afgewend. De 

Kamer heeft een motie aangenomen die er in elk 

geval voor gezorgd heeft dat de plannenhiërarchie 

op het gebied van de ruimtelijke ordening gehand-

haafd blijft. Wij moeten echter op ons qui-vive 

blijven. Ik heb immers begrepen dat er inmiddels 

weer een Kamermeerderheid is die de verantwoor-

delijkheid voor de jeugdzorg wil doorschuiven 

naar de gemeenten. Het kan echter niet zo zijn dat 

de echte beleidsuitvoeringstaken bij de provincie 

worden weggehaald. 

De discussie over de structuur en de indeling van 

bestuurlijk Nederland gaat door. Minister Remkes 

is zojuist met een nieuwe nota gekomen. Afgelopen 

zaterdag heb ik iemand horen zeggen dat dit 

in blessuretijd gebeurt want het is natuurlijk al 

rijkelijk laat. De PvdA-fractie vindt echter dat wij 

gewoon moeten doen wat ons te doen staat.

In de afgelopen periode ben ik er toch achtergeko-

men dat de provincie een bijzondere bestuurslaag 

is die anders is dan gemeenten en Rijk. Ik heb het 

dan niet over datgene waaraan in de Voorjaarsnota 

ruimschoots aandacht wordt besteed, maar aan het 

project van de andere overheid. In dat project gaat 

men immers vooral uit van de relatie tussen de 

provincie en de burger als klant. Het zal duidelijk 

zijn dat aan die relatie nog altijd veel is te verbete-

ren. Wij staan dus volledig achter dat plan en van 

wat daarvan in de Voorjaarsnota wordt gevonden. 

De burger is echter niet alleen maar klant. De 

provincie doet ook aan handhaving en toetsing. Als 

de indruk wordt gewekt dat de burger alleen maar 

klant is, dan is dat een verkeerde indruk. De burger 

wordt immers ook nog gewoon gecontroleerd en de 

maat genomen.

Er is natuurlijk wel het een en ander veranderd 

in de verhouding tussen burger en bestuur. Als 

het gaat om de provincie maken wij ons ook 

al heel lang zorgen over de bekendheid van die 

bestuurslaag en dan vooral over de onbekendheid 

daarvan. Ik zing een beetje met die laatste alinea 

van dat stukje mee: ik heb altijd gezegd dat wij al 

zo’n vijftien jaar proberen het bestuur dichter bij 

de burger te brengen, maar dat de burger zo nu en 

dan ook wel eens wat dichter bij het bestuur zou 

moeten komen. Wij moeten ons dan alleen wel 

afvragen of wij de burger daartoe wel voldoende 

in staat stellen. Wij, als Staten, moeten ons best 

blijven doen om dat mogelijk te maken. Ter stimu-

lering daarvan doe ik nu een paar voorstellen. 

Daarbij hebben wij echter wel een probleem. Als 

het Rijk dingen doet, betreft dat over het algemeen 

zaken die de burger raken, vaak ook pijnlijk raken. 

Ik ken Haagse woordvoerders van kabinetten die 

voortdurend uitleggen dat de burger het steeds niet 

goed begrijpt. Veel van wat wij als provincie doen, 

raakt de burger helemaal niet. Dat betekent dat wij 

ook veel uit te leggen hebben, want wat wij doen is 

heel erg belangrijk. Waarin is dat provinciebestuur 

nu anders? Mevrouw Raven heeft het erover gehad 

in haar betoog dat in het teken stond van de stimu-

lering. Wij zouden kunnen stellen dat de provincie 

zich met stimuleren en verbinden bezighoudt. 

Daarvan geef ik een paar voorbeelden en enkele 

concrete voorstellen die in het verlengde van dat 

credo liggen.

In de eerste plaats waren wij aanvankelijk van 

plan dat voorstel in te dienen. Wij kunnen het 

echter makkelijk wegzetten bij de werkgroep 

Communicatie. Er ligt een plan om leerlingen 

voortgezet onderwijs op het Provinciehuis 

uit te nodigen onder de titel ‘Wegwijs op het 

Provinciehuis’. Als wij ervoor willen zorgen dat de 

provincie gaat leven, dan moeten wij daarvoor actie 

ondernemen. Maar dat is wel op een andere plek 

terug te zien. Daarnaast is het zo dat een aantal 

van ons zich nogal zorgen maakt over de hele 

bestuurlijke structuur en over wat er verderweg in 

Europa gebeurt. Wij dienen daarover een motie in 

die wordt gesteund door VVD, CDA en GroenLinks 

tot het instellen van een Statenwerkcommissie voor 

Europese aangelegenheden. De bedoeling van die 

commissie is te bekijken of wij datgene wat er voor 

en namens de provincie in Europa gebeurt, beter 

kunnen monitoren. Zo’n commissie kan natuurlijk 

nog maar kort aan de gang. Daarom verwachten 

wij van die commissie dat zij nog voor het einde 

van deze Statenperiode haar rapport uitbrengt. Dat 

betekent dat wij dan ook kunnen vaststellen of zo’n 

commissie van belang is. Die motie dienen wij in.

Motie M3 (PvdA): Instelling 

Statenwerkcommissie europese aangelegenhe-

den

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota 

2006;
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overwegende:

- dat het beleid en de regelgeving van de 

Europese Unie een steeds belangrijkere rol 

spelen in de beleidsvoering in Nederland;

- dat Europese richtlijnen zoals de EKR Water, 

maar ook diverse Europese subsidiepro-

gramma’s en fondsen (als POP, EFRO en 

LEADER+) van groot belang zijn voor de 

beleidsvoering in de provincie Utrecht;

- dat in het rapport “Besteding Europese 

fondsen 2000-2006” en voorgaande rapporten 

wordt geconstateerd dat er zich knelpunten 

voordoen waardoor Europese middelen niet 

optimaal (kunnen) worden gebruikt;

- dat op 1 januari 200� een nieuwe 

programmafase van het Europees regionaal 

beleid van start gaat, zoals aangegeven in het 

rapport “Europese Structuurfondsen 200�-

2013”;

- dat de Voorjaarsnota 2006 de totstandkoming 

van een cofinancieringsfonds voorstelt om 

het benutten van Europese subsidies veilig te 

stellen, mogelijk door middel van voorfinan-

ciering, en dit de mogelijkheid verruimt om 

additionele Europese projecten uit te voeren;

- dat kansen en bedreigingen van Europese 

ontwikkelingen voor de provincie Utrecht 

op dit moment niet actief door de Utrechtse 

Staten worden gemonitord;

stellen voor:

- een Staten Werkcommissie Europese 

Aangelegenheden (SWEA) in te stellen die de 

volgende doelstellingen kent:

- inzicht krijgen in alle aan Europa gelieerde 

dossiers en deze verbinden aan het beleid van 

de provincie Utrecht (van Provinciale Staten);

- mogelijkheden tot politiek debat creëren 

om betere sturing van Provinciale Staten 

op Europese dossiers (beleid en regelgeving) 

mogelijk te maken;

- Provinciale Staten informeren over (de succes-

sen én knelpunten van) de voortgang van door 

Provinciale Staten gestuurde dossiers;

- het vormen van een klankbord voor het lid van 

het Comité van de Regio’s;

- het bevorderen van de werking van het subsi-

diariteitsbeginsel met betrekking tot potentiële 

Europese regelgeving;

- de Staten Werkcommissie Europese 

Aangelegenheden kent de volgende werkwijze, 

die verder kan worden uitgewerkt door de 

werkcommissie wanneer daar behoefte toe 

bestaat:

- de commissie komt in beginsel eens in de drie 

maanden bij elkaar;

- aanleiding en vast agendapunt bij deze 

bijeenkomsten zijn kwartaalberichten van 

de eigen Brusselse vertegenwoordiging. Deze 

kwartaalberichten dienen van ambtelijk 

commentaar te worden voorzien waarbij 

specifiek wordt ingegaan op de betekenis ervan 

voor de provincie Utrecht;

- aan het begin van elk jaar komt de Utrechtse 

lijst van lobby- en monitoringsdossiers aan de 

orde. Deze wordt gebaseerd op het jaarlijks 

werkprogramma van de Europese Commissie;

- tijdens elk overleg bespreken de woordvoerders 

ook een driemaandelijkse stand van zaken 

van de lijst van lobby- en monitoringsdossiers;

- andere Europese stukken komen eveneens aan 

de orde tijdens de werkcommissievergadering. 

Hierbij wordt met name gedacht aan de 

rapporten die betrekking hebben op specifieke 

beleidsvoornemens;

- de werkcommissie wordt periodiek geïnfor-

meerd over projecten die ten laste van het 

cofinancieringsfonds worden ingediend;

- als de commissie daartoe aanleiding ziet, 

verzoekt -de werkcommissie het presidium een 

stuk voor verdere bespreking in een staten-

commissie te agenderen;

- indien noodzakelijk kan de commissie 

besluiten naast de reguliere vergadering vaker 

bij elkaar te komen;

- de werkcommissie wordt ambtelijk begeleid 

door de Statengriffie, in samenspraak met de 

verantwoordelijk ambtenaar;

besluiten:

op basis van artikel 53 van het Reglement van 

Orde Provincie Utrecht 2003:

- in te stellen de Staten Werkcommissie 

Europese Aangelegenheden, afgekort SWEA

- aan de werkcommissie de volgende opdracht 

mee te geven:

- het monitoren van Europese ontwikkelingen 

die in de vorm van kansen of bedreigingen 

van invloed kunnen zijn op het beleid van 

de provincie Utrecht en hierover actief 
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advies uitbrengen aan de Statencommissies, 

Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten, 

inclusief het cofinancieringsfonds, met als doel 

het vergroten van de betrokkenheid vanuit 

Provinciale Staten bij, alsmede het uitoefenen 

van invloed op Europees beleid en Europese 

regelgeving;

- de werkcommissie in te stellen tot aan de 

provinciale verkiezingen in 200�, waarna 

op grond van rapportage aan de Provinciale 

Staten geëvalueerd wordt of de commissie haar 

doel heeft bereikt en in hoeverre het voortbe-

staan van de werkcommissie wenselijk is;

- het reglement op de andere commissies van 

toepassing te verklaren op deze commissie.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

 

De heer  LEVERING: Mijnheer de Voorzitter! U 

herinnert zich misschien nog wel dat wij in dit huis 

een discussie hebben gevoerd naar aanleiding van 

landelijke initiatieven over  het zogeheten waarden- 

en normendebat. Wij hebben toen heel duidelijk 

gesteld dat dit toch vooral een zaak is die door 

gemeenten en het Rijk waargemaakt moet worden. 

Inmiddels zijn wij tegen een project aangelopen 

waarvoor wij uw steun vragen. Wij zullen een 

motie indienen over toekenning van subsidie over 

de grenzen heen. Dat betreft een project dat bestaat 

uit een tentoonstelling en een lesprogramma van 

een groep die daarin heel bedreven is, om ervoor 

te zorgen dat de zaken die op dit moment sinds de 

moorden op Fortuyn en Van Gogh in onze samen-

leving leven, van een toelichting worden voorzien 

met de bedoeling dat jonge mensen daarop beter 

worden voorbereid. Deze motie dien ik hierbij in.

Motie M4 (PvdA): Toekenning subsidie over 

grenzen heen

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota op 

15 mei 2006;

overwegende:

- dat de tegenwoordige tijd veel onrust heeft 

gebracht; moord op Fortuyn en Van Gogh, 

rellen in Parijs, internationale onlusten na 

publicatie van spotprenten over de profeet 

Mohammed;

- dat gewelddadige incidenten en rellen in 

binnen- en buitenland veel angst en onzeker-

heid veroorzaken;

- dat wanneer mensen het gevoel hebben dat 

zij begrip hebben van - en grip hebben op 

- wat er om hen heen gebeurt, zij het beste een 

bijdrage kunnen leveren bij het voorkomen en 

beheersen van incidenten en conflict;

- dat bewustwording van sociale processen 

geweld kan doen afnemen;

- dat Critical Mass een geloofwaardig, realis-

tisch plan heeft om jongeren te bereiken;

- dat jonge mensen de toekomstige samenleving 

moeten vormen;

- dat de provincie Utrecht bij kan dragen aan 

integratie en de afname van geweld;

- dat de tentoonstelling eind 2006 in de stad 

Utrecht gepland is;

stellen voor:

- de gevraagde subsidie van € 20.000 ten laste 

van de stelpost nog toe te wijzen middelen 

2006 voor de tentoonstelling én lesprogramma 

“Over grenzen heen” - van geweldsspiraal 

naar groepsverband - toe te kennen.

- de voorwaarde daarbij te stellen dat alle in 

de begroting aangegeven geldverstrekkers 

meedoen en door de provincies Noord-Holland 

en Zuid-Holland een gelijke subsidie wordt 

verleend als door de provincie Utrecht.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Als het om het verbinden gaat, merk ik 

het volgende op. De PvdA heeft een kritische evalu-

atie geschreven over het restauratieplan De Vecht. 

Dat kende een flinke vertraging zoals een jaar later 

door een rapport van DHV werd bevestigd. De 

oorzaken van die vertraging zijn velerlei. Ze zijn 
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vooral te wijten aan de vrijblijvende samenwerking 

van partijen in dat restauratieplan. De streek staat 

onder druk. Er is drang om te bouwen. De druk op 

het landschap is groot. Verrommeling slaat toe als 

wij niets doen. Te veel partijen houden zich zijde-

lings bezig met de Vecht en het Vechtplassengebied. 

Het gebied maakt deel uit van de EHS, de natte as, 

de enveloppe van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

de Stelling van Amsterdam, de Groene Vecht, het 

Groene Hart. Dat betekent dat al die plannen zich 

deels richten op het gebied van de Vecht, maar niet 

uitsluitend. Het is nu tijd voor een integraal plan à 

la het succesvolle plan Hart van de Heuvelrug.

Ondanks vele goede initiatieven is het niet gelukt 

dit bestuurlijk slagvaardig te organiseren. De 

provincie Utrecht moet nu dat initiatief nemen. 

Daarom dienen wij met de VVD een motie in om 

voor dit gebied één samenhangende gebiedsvisie 

te ontwikkelen en die daarna handen en voeten 

te geven in een stevige bestuurlijke structuur. De 

beschrijving die bij deze motie is gevoegd, geeft 

daarop een toelichting. Het gaat om een groene 

en vitale Vechtstreek, kwaliteit door behoud en 

ontwikkeling. Wij roepen andere partijen in de 

Staten op ons initiatief te steunen.

Motie M5 (PvdA, VVD): Eén gebiedsvisie 

Vechtstreek

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota 

2006;

overwegende:

- dat de Vechtstreek een parel in het landschap 

van midden Nederland is, rijk aan cultuur, 

natuur en landschapsschoon;

- dat de streek onder druk staat, doordat de 

drang om te bouwen en de druk op het open 

landschap groot is;

- dat er veel bestuurlijke plannen zijn die 

betrekking hebben op de toekomst van de 

Vechtstreek, die beter samengebracht moeten 

worden;

- dat tot op heden - ondanks goede initiatie-

ven - het niet gelukt is om een eenduidig en 

slagvaardig beleid te voeren in de Vechtstreek;

- dat de provincie Utrecht nog meer kan werken 

aan het duurzame behoud en de verdere 

ontwikkeling van een krachtige Vechtstreek;

besluiten:

1. dat één samenhangende gebiedsvisie en bijbe-

horend actieplan voor de Vechtstreek wordt 

ontwikkeld, wat behoud en verdere ontwik-

keling mogelijk moet maken, gebaseerd op de 

bestaande structuur, kwaliteit en potentie;

2. dat GS daartoe een startdocument en een 

stappenplan ontwikkelt wat het proces om 

te komen tot één gebiedsvisie bevat. Dit 

startdocument zal in het najaar van 2006 aan 

de Provinciale Staten worden gepresenteerd, 

inclusief de financiële implicaties, en zet het 

proces in werking;

3 dat de aan deze motie toegevoegde bijlage 

Groene en vitale Vechtstreek, kwaliteit door 

behoud en ontwikkeling, wat de kaders voor 

de totstandkoming en uitvoering van één 

gebiedsvisie voor de Vechtstreek uiteenzet, 

wordt gebruikt als uitgangspunt door GS.

En gaan over tot de orde van de dag.

Bijlage: Groene en vitale Vechtstreek, kwaliteit 

door behoud en ontwikkeling

Generaties lang is de Vechtstreek een parel in 

het landschap van midden Nederland, rijk aan 

cultuur, natuur en landschapsschoon. Zoals de 

buitenplaatsen en landgoederen langs de Vecht, de 

boerderijlinten langs Angstel en Gein en de histo-

rische dorpen langs de rivieren. Het landschap 

van de Vecht wordt gemaakt door het samenspel 

van gebouwen en hun buitenruimte, gebaseerd op 

een sterk variërende bodemstructuur.

De Vechtstreek gelegen tussen de steden 

Amsterdam, Utrecht en Hilversum staat onder 

druk. De drang om te bouwen voor de eigen 

bevolking en voor nieuwkomers is groot. Tevens 

is de druk op het open landschap groot door de 

afnemende economische veerkracht van het agra-

rische bedrijf. Terwijl het gebied belangrijk is voor 

waterrecreanten, fietsers en wandelaars, speelt het 

een grote rol in de ecologische structuurplannen 

(EHS, ecologische verbindingszones, Natte As). De 

Vechtstreek is een belvedèregebied en maakt deel 

uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en van 

het Groene Hart. Kortom, de Vechtstreek staat 

onder druk terwijl het een belangrijk element is in 

de provinciale beleidsvoering.
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Tot op heden is het niet gelukt om een eenduidig 

en slagvaardig beleid te voeren in de Vechtstreek 

vanuit de gemeenten en provincie(s), getuige 

bijvoorbeeld de vertraging in de uitvoering van het 

Restauratieplan De Vecht (RPV). Een belangrijke 

oorzaak daarvoor is het ontbreken van voldoende 

financiën bij de betrokken gemeenten. Een andere 

oorzaak was het ontbreken van een heldere en 

efficiënte bestuurlijke structuur. In 2004 heeft 

de Rotary Vechtstreek het initiatief genomen om 

betrokken partijen uit het gebied bij elkaar te 

brengen. Uiteindelijk heeft dat in juni 2005 geleid 

tot het oprichten van het Bestuurlijk Overleg 

Vechtstreek als platform voor lagere overheden. 

Tijdens dat overleg is gebleken dat het gebied grote 

behoefte heeft aan een gebiedsvisie. Het is dan ook 

belangrijk dat er voor de gehele Vechtstreek één 

samenhangende gebiedsvisie wordt ontwikkeld. 

Deze moet behoud en verdere ontwikkeling moge-

lijk maken, gebaseerd op de bestaande structuur, 

kwaliteit en potentie. Niet alleen de ideeën uit 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van 

Amsterdam en het Groene Hart zullen moeten 

worden geïncorporeerd, ook de ideeën van het 

zojuist gereed gekomen programma van De Groene 

Uitweg en de programma’s zoals het RPV en de 

Belvedère Vechtvisie en het Vitaal Platteland zullen 

daarin plaats moeten krijgen. De gebiedsvisie moet 

garant staan voor het duurzame behoud en de 

verdere ontwikkeling van een krachtige Vechtstreek, 

middels een daadkrachtig actieplan Vechtstreek.

Dit initiatiefvoorstel schetst een perspectief 

gericht op zowel het behoud van kwaliteit als 

de versterking van kwaliteit door ontwikkeling. 

In het onderdeel Kaderstelling worden daartoe 

inhoudelijke kaders geschetst, waarna in het deel 

Procesaanpak de opdracht voor GS is geformuleerd. 

Middels dit initiatiefvoorstel wordt GS gevraagd 

één samenhangende gebiedsvisie en bijbehorend 

actieplan, inclusief financiële implicaties, voor de 

Vechtstreek te ontwikkelen.

KADERSTELLING

Een samenhangende gebiedsvisie voor de 

Vechtstreek zal moeten beantwoorden aan de 

volgende 6 hoofdlijnen.

1. Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Vecht moet aanzienlijk 

beter worden. De sanering van de bodem is hierbij 

een belangrijk punt. Uit het rapport van de 

Grontmij (april 2005) Verbetering waterkwaliteit 

blijkt dat elk moment door Rijkswaterstaat met 

het baggeren begonnen kan worden. Uiterlijk 

in 200� dient hier een aanvang mee gemaakt te 

worden. Getracht moet worden om het restaura-

tieplan De Vecht in 2015 in z’n geheel gerealiseerd 

te hebben. Daarnaast zijn voor de verschillende 

plassengebieden maatregelen afgesproken die nog 

niet zijn gerealiseerd. Voor andere plassengebieden 

dienen plannen opgesteld te worden. Ook hiervoor 

geldt dat de gebiedsvisie toeziet op de realisering 

van deze maatregelen.

2. De rijpe en groene zone

De natuurlijke en landschapswaarden kunnen 

worden hersteld door nieuwe verbindingen aan 

te leggen tussen versnipperde natuurgebieden. 

Dit kan door landgoederen te realiseren en door 

agrariërs te stimuleren om natuurbeheer in de 

bedrijfsvoering op te nemen. Zo zou voor de 

Vechtstreek de nieuwe Wet inrichting landelijk 

gebied kunnen worden gebruikt om het open 

karakter duurzaam te beschermen. Het behoud 

van de kwaliteit van het open gebied moet een 

prominente plek kennen in de gebiedsvisie. 

Daarbij dient er een nauwe koppeling te zijn met 

de bodemstructuur en het daarop gebaseerde 

gebruik.

3. Versterken van de Cultuurhistorische waarde

De uit de vroege Middeleeuwen stammende 

verkavelingpatronen zijn na bijna duizend jaar 

intact en horen met de forten en schansen tot 

het rijke cultuurhistorische arsenaal van de 

Vechtstreek. Extra initiatieven zullen worden 

genomen om de lokale en regionale geschiedenis 

uit te diepen en (digitaal) in kaart te brengen. 

Markante plekken worden gerestaureerd.

4. Recreatie en toerisme ... en dus ook werkgele-

genheid

Cultuurhistorische en agro-toeristische fiets-, 

en wandelpaden en vaarwegen worden verder 

ontwikkeld, verbonden aan al bestaande paden. 

De dag- en verblijfrecreatie wordt gestimuleerd. 

De Vechtstreek moet beter aansluiten op de omlig-

gende waterwegen en plassen. Passend binnen de 

natuur- en landschapswaarden kunnen plannen 
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– samen met het midden- en kleinbedrijf – 

worden ontwikkeld. Met name de Oost-Oever zal 

beter geschikt gemaakt moeten worden voor deze 

extensieve recreatie. Tevens zullen grote recreatie-

schepen effectief van de Vecht worden geweerd.

5. Vechts Bouwen

Onbebouwde oevers van de Vecht dienen onbe-

bouwd te blijven voorzover deze geen bouwbe-

stemming kennen. Vervanging van bestaande 

bebouwing langs de Vecht zal moeten worden 

getoetst aan de Vechtse beeldkwaliteit. Dit geldt 

ook voor andere bouwprojecten in de Vechtstreek 

direct rond de Vecht. In de gebiedsvisie wordt een 

toetsingskader Vechts Bouwen opgenomen dat 

zorgdraagt voor behoud en versterking van de 

landschappelijke waarden. Uitgangspunt hiervoor 

is de VechtVisie van de Vechtplassencommissie. 

Bouwplannen van enige omvang zijn gedifferenti-

eerd van aard.

6. Ontsluiting van de Vecht

Ruimte voor recreatie en toerisme leidt tot en 

grotere verkeersdruk op het gebied. Daarom is het 

noodzakelijk één vervoersvisie voor het hele gebied 

te ontwikkelen, in de driehoek tussen de A2, 

Zuilense Ring en A6-A�. Deze vervoersvisie moet 

een structurele oplossing bieden voor sluipverkeer, 

matige OV-bereikbaarheid, tekort aan fiets- en 

wandelpaden enzovoorts. De implementatie van 

deze vervoersvisie loopt parallel aan de aanpas-

sing van de rijkswegen.

PROCESAANPAK

Hieronder staan enkele richtlijnen voor het 

proces om te komen tot één gebiedsvisie voor 

de Vechtstreek. Deze elementen zullen in een 

startdocument verder moeten worden uitgewerkt, 

aangevuld met andere bestuurlijke initiatieven.

1. Startdocument

De Vechtstreek loopt door twee provincies en 

omvat negen gemeenten. Het gebied maakt deel 

uit van vele plannen zoals de EHS, de Natte As, 

de enveloppen Vechtstreek Noord en Zuid van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van 

Amsterdam, de Groene Uitweg en Het Groene 

Hart. Deze en andere plannen, aangevuld met de 

nadere uitwerking van de zes hoofdlijnen, zullen 

moeten worden samengebracht in één samenhan-

gend startdocument. Daarnaast zal het startdo-

cument een stappenplan bevatten die het proces 

om te komen tot een gebiedsvisie in kaart brengt. 

Dit startdocument zal in het najaar van 2006 aan 

Provinciale Staten moeten worden gepresenteerd 

en zet het proces in werking

2. Kwaliteitsanalyse

Op basis van het startdocument zal een kwali-

teitsanalyse kunnen worden ontwikkeld van de 

Vechtstreek die de landschappelijke, cultuurhis-

torische en natuurhistorische waarden in kaart 

brengt. Deze analyse is een belangrijk element in 

de toekomstige planvorming.

3. Gebiedsscenario’s

Op basis van het startdocument en de kwaliteits-

analyse zal er worden gewerkt aan twee tot vier 

mogelijke gebiedsscenario’s die de bestaande plan-

nen incorporeren en de zes uitgangspunten verder 

uitwerken. Deze scenario’s moeten een doorkijk 

verschaffen voor de komende 10 à 20 jaar. Deze 

scenario’s bestaan uit ontwikkelingsstrategieën 

die de mogelijke ruimtelijke ambities voor de 

Vechtstreek duidelijk in kaart brengen. Deze 

gebiedsscenario’s zullen in het eerste kwartaal van 

200� aan de Staten worden voorgelegd en kunnen 

daarmee een discussiepunt worden in de komende 

verkiezingscampagne. De Provinciale Staten 

besluiten op hoofdlijnen over het scenario dat de 

richting van de gebiedsvisie en de toekomstige 

planvorming aangeeft.

4. Financiële aspecten/Structuurfonds 

Vechtstreek

Het startdocument zal een begroting dienen te 

bevatten die op inzichtelijke wijze de kosten van 

de ontwikkeling en uitvoering van de gebiedsvisie 

Vechtstreek in kaart brengt. De provincie Utrecht 

stelt een substantieel en afdoende bedrag ter 

beschikking om de gewenste doelstellingen te reali-

seren. Deze begroting moet ruimte maken voor 

een structuurfonds Vechtstreek om de gewenste 

ontwikkelingen en de participatie van de betrok-

ken gemeenten, waterschappen, maatschappelijke 

organisaties en midden- en kleinbedrijf te stimu-

leren. Deze financiële steun zal worden geboden in 

de vorm van bijvoorbeeld cofinanciering, wanneer 

hun initiatieven en werkzaamheden een bijdrage 

leveren binnen de kaders van de gebiedsvisie.
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5. Draagkracht en bewustwording

Het “Vechtgevoel” groeit. Maar het is essentieel 

dat de provincie Utrecht voortdurend werkt aan 

bewustwording van alle betrokkenen van de 

unieke toekomstmogelijkheden van de Vechtstreek. 

Daarnaast kunnen inwoners en bezoekers door 

onderwijs en cultuurtoerisme meer bewust 

worden van de rijkdom van de Vechtstreek. De 

provincie Utrecht zal daartoe plannen moeten 

ontwikkelen, in samenwerking met bijvoorbeeld 

de Vechtplassencommissie.

6. Een slagvaardige bestuurlijke eenheid

De ontwikkeling van de omvattende gebieds-

visie wordt in samenspel ontwikkeld door het 

Utrechtse deel van het Bestuurlijk Overleg 

Vechtstreek (BOV) dat bestaat uit Loenen aan 

de Vecht, Breukelen, Maarssen, Utrecht, het 

Hoogheemraadschap AGV en de povincie Utrecht. 

Daarnaast worden betrokken het Utrechtse 

Erfgoedhuis, de Vechtplassencommissie, Kamer 

van Koophandel en andere betrokkenen. Na de 

vaststelling van het startdocument zal er op daad-

krachtige, efficiënte en effectieve wijze uitvoering 

moeten worden geven.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter!Ik heb mijn uiterste best gedaan 

om, voor het geval mijn betoog te saai zou zijn 

geworden, een plaatje te vertonen van meer dan 

vierenhalve eeuw oud, namelijk het schilderij 

Kinderspelen van Breughel de Oude. Ik heb nu 

te maken met een tijdsprobleem want die tachtig 

kinderspelen die op dat schilderij staan, moet ik nu 

allemaal gaan uitleggen. Anders hadden de Staten 

tijdens mijn betoog er even naar kunnen kijken. Ik 

zal echter proberen dit kort te houden. Het gaat om 

het volgende. Minister Dekker van VROM heeft 

na een lange discussie in de Tweede Kamer, waarin 

mevrouw Kant van de SP-fractie een belangrijke rol 

heeft gespeeld, uiteindelijk het initiatief genomen 

inzake de buitenspeelruimten. Op dat schilderij 

is te zien dat dit in 1560 nog allemaal dik in orde 

was. Natuurlijk ging het daarbij om een zogeheten 

artist’s impression. Sinds de jaren vijftig is dat 

allemaal een beetje veranderd. Kinderen zijn 

inmiddels weggedrukt van de straten. Ik las over 

een discussie in Den Haag naar aanleiding van 

parkeerproblemen en ik hoorde daar een burger 

zeggen dat daar eigenlijk geen parkeerprobleem was 

en dat het geklets over die kinderen ook maar eens 

afgelopen moest zijn, want die willen helemaal niet 

buiten spelen, die zitten immers allemaal binnen 

achter de computer. Het is echter duidelijk waar 

het om gaat: buiten spelen is voor kinderen van 

levensbelang voor hun algehele ontwikkeling, voor 

hun motorische ontwikkeling en om te voorkomen 

dat zij op den duur te dik worden. Daarom dienen 

wij deze motie in.

Motie M6 (PvdA): Buitenspeelruimte

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota op 

15 mei 2006;

kennisgenomen hebbende van de aprilbrief van de 

minister van VROM aan de gemeenten over het 

zogeheten “Nader beleid buitenspeelruimte”;

overwegende:

- dat het grote belang van georganiseerde 

buitenspeelruimte voor kinderen in die brief 

voldoende is toegelicht onder verwijzing naar 

relaties met overgewicht, de motorische en 

mentale ontwikkeling van het kind en met de 

sociale veiligheid en integratie;

- dat Utrecht van de twaalf Nederlandse 

provincies als het om de beschikbare openbare 

speelruimte voor 0- t/m 1�-jarigen landelijk 

het slechtste scoort;

- dat in de afgelopen jaren meer dan eens de 

voorziene buitenspeelruimte uit louter finan-

ciële overwegingen uit nieuwbouwplannen is 

geschrapt;

- dat de minister gemeenten oproept om 3% als 

richtgetal te hanteren voor buitenspeelruimte 

in nieuwbouwplannen maar daarin niet 

verder gaat dan een verzoek;

- dat de minister in dat verzoek ook nadruk-

kelijk de provincies aanspreekt

besluiten:

- Gedeputeerde Staten op te dragen om in het 

kader van de begroting met plannen te komen 
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om de komende jaren de achterstand op dit 

gebied in te lopen;

- daarbij het accent te leggen op acties 

waarvan voor gemeentebesturen een stimu-

lerende en ondersteunende werking uitgaat 

en daarbij met zeker ook de beleidsruimte 

in het kader van de het investeringsbudget 

stedelijk vernieuwing te gebruiken.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraad-

slaging. Zij kan worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Mevrouw Dekker heeft natuurlijk 

rechtstreeks de gemeenten aangesproken met de 

wens bij nieuwbouwplannen drie procent van de 

oppervlakte vrij te houden voor buitenspeelplaat-

sen voor kinderen. In sommige Vinex-locaties 

zijn die rigoureus geschrapt in de afgelopen 

perioden. Dat mag natuurlijk niet meer gebeu-

ren. Daarom vragen wij ons college inhoud te 

geven aan dit idee door: “Gedeputeerde Staten 

op te dragen om in het kader van de begroting 

met plannen te komen om de komende jaren 

de achterstand op dit gebied in te lopen en 

daarbij het accent te leggen op acties waarvan 

voor gemeentebesturen een stimulerende en 

ondersteunende werking uitgaat en daarbij met 

zeker ook de beleidsruimte in het kader van de 

het investeringsbudget stedelijk vernieuwing te 

gebruiken.”

Wat is er namelijk aan de hand? Onlangs is er 

een groot onderzoek gedaan: Kinderen in Tel. 

Uitgaande van de zogeheten kinderrechten geeft 

dat een vergelijking van wat alle gemeenten in 

Nederland presteren bij voorzieningen voor 

kinderen. Het blijkt zo te zijn dat als het om de 

buitenspeelruimten gaat, de provincie Utrecht 

helemaal onderaan bungelt. Daar willen wij 

graag een einde aan maken. Vandaar deze motie.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik had liever het schilderij gezien. Dat zou 

mooier geweest zijn.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb dat geprobeerd.

Mevrouw Raven: Mijnheer de Voorzittter! Ik 

begrijp die laatste motie van de PvdA niet hele-

maal. Wil de heer Levering dat wij op de stoel van 

de gemeenten gaan zitten om te zeggen waar wel of 

niet gespeeld mag worden?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, dat wil ik niet. Ik wil er echter 

voor zorgen dat ons college daar waar de VVD-

minister van VROM de provincies aanspreekt, 

hiervan werk maakt en hiervoor met voorstellen 

komt bij de begroting. De minister spreekt dus 

rechtstreeks de provincie aan en dat breng ik bij het 

college in herinnering. Het zal duidelijk zijn dat wij 

dit een heel belangrijk onderwerp vinden.

Mevrouw Raven: Mijnheer de Voorzitter! Heeft de 

heer Levering in zijn motie dan ook ideeën over 

hoe dat zou kunnen?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee. Soms zeggen wij tot het college dat 

dit maar aan de volgende Staten overgelaten moet 

worden. In dit geval mag het college echter zelf aan 

de bak.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik begrijp dus dat de PvdA geen idee heeft hoe die 

fractie dat zou willen. Het zou de PvdA sieren en 

wij zouden het zeer plezierig vinden als die fractie 

wat vaker ideeën van minister Dekker zou omar-

men.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zullen in de komende periode wel 

laten zien welke ideeën wij op dit terrein hebben. 

Natuurlijk hebben wij daarvoor ideeën en wij 

zullen het college daarbij steunen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Vandaag spreken wij, zoals door de PvdA al is 

gezegd, voor de laatste keer in deze samenstelling 

in deze Staten over de Voorjaarsnota. In die nota 

wordt wederom vastgesteld dat de financiële positie 

van onze provincie meer dan riant te noemen is. 

Vandaag kan van onze kant geen regen van moties 

en amendementen komen. Dat is ook niet nodig 
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omdat veel van onze wensen immers een plaats 

hebben gekregen in het te voeren beleid. Wij zijn 

het college daarvoor erkentelijk. Wel zijn er nog 

een aantal voorstellen die wij nagenoeg allemaal 

reeds hebben ontwikkeld met andere fracties in 

deze Staten. 

De financiële positie is riant, zo heb ik gesteld. Het 

is voor de VVD dan ook wederom een genoegen te 

kunnen vaststellen dat de bij de coalitieonderhan-

delingen bedongen verhoging van de opcenten op 

de motorrijtuigenbelasting weer niet door zal gaan 

en dat daartoe een gezamenlijk amendement van 

de coalitie zal worden aangenomen. Dit is voor 

de VVD belangrijk. Ik stel nogmaals vast dat het 

niet uit te leggen is aan de burger dat de provincie 

verhoging van de opcenten zou overwegen. Ik 

schets in dit verband nog even de financiële positie 

van de gemeenten. Deze provincie heeft een eigen 

vermogen van € 580.000.000. In de Voorjaarsnota 

2006 staat dat er jaarlijks gemiddeld € 27.000.000 

beschikbaar is in de volgende collegeperiode. Bij 

deze posities is nog geen rekening gehouden met 

de jaarlijkse rekeningresultaten die telkens vele 

miljoenen bedragen. Voorts willen college en 

Provinciale Staten in de volgende collegeperiode 

nog eens een extra bedrag van € 150.000.000 

inzetten. Nu al zeg ik namens de VVD-fractie 

dat wij deze kwestie in de toekomst nauwlet-

tend zullen volgen. Wij beschouwen de houding 

omtrent de verhoging van de opcenten als de 

lakmoesproef van de toekomst. Hierbij tekenen 

wij aan dat in de aanloop naar de verkiezingen 

partijen wat lastenverhoging aangaat nog wel eens 

een andere houding erop nahouden dan daarna. 

Het gaat ons echter om een zakelijke overheid 

die oog heeft voor de noden, maar die ook weet 

dat juist daarom geld maar een keer kan worden 

uitgegeven.

Wij zijn het eens met het door de PvdA gestelde 

over de discussie rond de € 150.000.000. Overigens 

hebben wij met stijgende verbazing kennis geno-

men van de discussie in GS over de invulling van 

de besteding van die € 150.000.000. Door de bank 

genomen hebben wij daarin veel vertrouwen, 

maar wat hier nu gebeurt, is volgens ons echt te 

zot voor woorden. Het college van GS huurt een 

extern bureau in dat het college moet vertellen 

wat het in vredesnaam moet doen met de beste-

dingsinvulling van dat bedrag van € 150.000.000. 

Wat ons betreft houdt het college daar meteen mee 

op. De VVD-fractie heeft hier talloze ideeën over 

en, naar wij aannemen, hebben de meeste fracties 

in deze Staten dat ook. En toch was er bij de VVD 

een aha-erlebnis. Alle jaren maakt de VVD in deze 

Staten immers duidelijk niet echt geporteerd te zijn 

van boekhoudersbeleid om als een eekhoorn zo 

veel mogelijk geld op te potten. Dat is ons een en 

andermaal komen te staan op forse botsingen met 

het college van GS. Inmiddels is het ons duidelijk 

geworden waarom. Het college wilde helemaal 

niet aan dat vermogen komen omdat het werkelijk 

geen idee had waaraan dat uitgegeven zou moeten 

worden. 

In de functionele commissie heeft de VVD-fractie 

in het recente verleden kritische kanttekenin-

gen geplaatst bij het project steenfabriek De 

Bosschewaarden. Omdat dit project steeds boven 

de markt blijft hangen en ook nu weer een rol in 

de Voorjaarsnota speelt, geeft de VVD hierover 

nog eens duidelijkheid: de VVD zal een eventueel 

voorstel hierover niet steunen. De VVD ziet er 

niets in en is daarom niet van plan daar geld aan te 

geven. Aangaande de deregulering heeft onze frac-

tie met stijgende verbazing kennisgenomen van de 

opmerking van het college in de Voorjaarsnota dat: 

“uit de nulmeting blijkt dat het probleem van de 

regeldruk in onze provincie niet zeer groot is.” Kan 

het college duidelijk maken waar het deze wijsheid 

vandaan haalt? Nog zeer recent, bijvoorbeeld, werd 

in het rapport van de commissie Bouwstagnatie het 

probleem van de regelgeving prominent benoemd. 

Het is toch wel opvallend dat het college van GS 

kennelijk vindt dat er weinig aan de hand is, terwijl 

onze klanten steen en been klagen. Gaarne een 

toelichting hierop.

Wat de financiën en de financiële risico’s aangaat, 

brengen wij als VVD-fractie nogmaals onder de 

aandacht dat wij zeer kritisch staan tegenover de 

risico’s die zijn verbonden aan aankopen door de 

provincie. Wij achten het dan ook verstandig om 

hiervoor een zeer terughoudend beleid te voeren.

Met het CDA zijn wij het eens wat RTV-Utrecht 

betreft: een internetproject waarvoor het college 

kennelijk van plan is € 450.000 uit te trekken. Ook 

dit project zal niet op onze medewerking kunnen 

rekenen. Nog afgezien van de inhoudelijke redenen 



- 15 mei 2006, pag. 36 -

is het voor de VVD geen goede zaak als de provin-

cie de infrastructuur van de RTV gaat subsidiëren.

In deze collegeperiode zijn er enige slagen uitge-

voerd met betrekking tot personeel en organisatie. 

Het ambtelijk apparaat werd fors gereduceerd en 

een projectvoorstel voor vermindering van over-

head en mogelijkheden voor outsourcing zal ons 

binnenkort bereiken. Ook zal op korte termijn de 

discussie worden gevoerd over een ontschotting van 

onze organisatie. De VVD hecht eraan dat de effi-

ciency, slagkracht, professionaliteit en de klantge-

richtheid van onze organisatie prioriteit heeft en zij 

dringt erop aan op dit beleid flink door te pakken. 

Een fundamentele verandering van de structuur 

van de organisatie dient met prioriteit gerealiseerd 

te worden. Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat 

daaraan met spoed gewerkt gaat worden. De vice-

voorzitter van de Staten zal straks, mede namens de 

VVD, daarover een motie indienen.

Gemeenten hebben bestuurlijke armslag nodig om 

aan de verwachtingen van de burgers tegemoet 

te kunnen komen. Centralistisch beleid staat dit 

echter in de weg. Een sterke gemeentelijke autono-

mie, al dan niet met door gemeenten zelf gekozen 

intergemeentelijke samenwerking, is essentieel. De 

gemeente is bij uitstek autonoom in staat keuzes 

te maken. Daar hoeft een provinciale overheid in 

principe niet in te treden. Uitgangspunt van het 

beleid moet zijn dat de provincie zich in dat opzicht 

beperkt tot haar kerntaken. De beleidsbeslissingen 

moeten op de meest functionele niveaus en zo 

dicht mogelijk bij de burgers worden genomen. 

De provincie komt pas in beeld bij regionale of 

provinciale aspecten, of, niet onbelangrijk, wanneer 

gemeenten duidelijk maken daaraan behoefte 

te hebben. De provincie Utrecht moet dan ook 

kritisch zijn als er vanuit de ambtelijke organisatie 

of vanuit de provinciale politiek al te gemak-

kelijk in de gemeentelijke beleidsautonomie wordt 

ingegrepen. Het is primair aan de burgers om hun 

gemeentelijk bestuur ter verantwoording te roepen. 

De provincie moet daarentegen een sterke partner 

van gemeenten zijn. Die partnerrol zal voldoende 

ontwikkelingskansen bieden om in de toekomst een 

vast middenbestuur te vormen.

In het kader van gemeenten en bestuurlijke organi-

satie hebben wij nog een opmerking. In het kader 

van de uittreding van Bunnik uit het BRU vindt 

de VVD dat deze gemeente door die uittreding 

er financieel niet op achteruit mag gaan. Voorts 

vinden wij dat er nog eens goed moet worden geke-

ken naar de provinciale geldstroom in de richting 

van de BRU-gemeenten. Er moet immers worden 

voorkomen dat er dubbele geldstromen ontstaan in 

de stadsregio.

Een laatste punt aangaande de bestuurlijke organi-

satie. Op 8 januari jongstleden hebben Provinciale 

Staten de kaders vastgesteld inzake de bestuur-

lijke organisatie. Reeds in de commissie BEM 

heb ik in dit verband bij de behandeling van de 

Voorjaarsnota gesteld dat het de VVD bevreemdt 

dat het college van GS in de Voorjaarsnota in het 

kader van de Holland Acht het volgende stelt: 

“Voorlopig houden wij vast aan de ingeslagen 

koers”. Ik ben benieuwd of ik hierop antwoord krijg 

want ik geloof niet dat de betrokken portefeuil-

lehouder nu naar mij luistert. Maar dat maakt niets 

uit. Het woord ‘voorlopig’ zou erop kunnen wijzen 

dat de portefeuillehouder van plan is van onze 

kaders af te wijken. Gaarne krijg ik van het college 

van GS de uitdrukkelijke bevestiging dat het college 

zich onverkort aan de door de Staten vastgestelde 

kaders houdt. En als onze voorzitter bij de instal-

latie van de twee nieuwe leden zegt dat het niet 

spannend meer is in het kader van het dualisme, 

dan moet hij eens opletten als hij de voorgaande 

spreker heeft beluisterd. 

De fracties van de PvdA en de VVD hebben een 

kaderstellende notitie gemaakt over de Vechtstreek 

en daaraan een motie gekoppeld die zojuist door 

de PvdA mede namens ons is ingediend. Alhoewel 

de notitie en de motie voor zichzelf spreken, zal ik 

er in aansluiting op het betoog van mijn collega 

Levering nog iets over zeggen. Volgens de VVD 

verdient de Vechtstreek een actieve en betrok-

ken rol van de provincie. Inmiddels zijn wij met 

allerlei initiatieven actief in de Heuvelrug, het 

Veenweidegebied en de Grebbelinie. De VVD 

hecht eraan dat in de Vechtstreek een aanpak zal 

plaatsvinden in de lijn van die bij de Heuvelrug. 

Volgens ons moet daarvoor een integrale gebieds-

visie worden opgesteld waarbij vanzelfsprekend 

de bestaande initiatieven betrokken en gekoppeld 

zouden moeten worden. Het huidige probleem is 

dat er wel initiatieven zijn maar dat er geen uitvoe-

rend kader is. De VVD hoopt dan ook van ganser 
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harte dat de Staten ons gezamenlijk initiatief willen 

steunen. 

In de Voorjaarsnota spreekt het college over een 

reservering van maar liefst € 60.000.000 extra 

voor ecoducten ten laste van het budget voor grote 

investeringen. Het begint langzamerhand erop te 

lijken dat het college van GS ecoducten belangrijker 

vindt dan mensen. Voor de VVD kan er geen 

sprake zijn van een dergelijke reservering waar-

voor de onderbouwing ontbreekt en eveneens de 

prioriteitsstelling. Voorts wordt er totaal geen reke-

ning gehouden met cofinanciering en er ontbreken 

criteria voor de noodzaak van aanleg van deze 

ecoducten. De VVD wil immers niet dat er al 

een greep wordt gedaan uit het budget voor grote 

investeringen. Dit alles is voor de VVD reden om 

tezamen met de fractie van het CDA het volgende 

amendement in te dienen.

Amendement A4 (VVD, CDA): Ecoducten

Provinciale Staten van Utrecht bijeen op 15 mei 

2006, besprekend de Voorjaarsnota 2006;

overwegende dat:

- Provinciale Staten in een eerder stadium 

€ �.600.000 ter beschikking hebben gesteld ten 

behoeve van de realisatie van ecoducten;

- Provinciale Staten in deze voorjaarsnota 

€ 4.�00.000 ter beschikking stellen ten behoeve 

van het ecoduct aan de N22� Leusderheide-

Den Treek en € 1.000.000 ten behoeve van de 

uitvoering van het Biltse Rading ecoduct;

- Provinciale Staten zich op dit moment nog 

niet willen binden aan afspraken omtrent de 

bestemming van het Budget Grote Investerin-

gen;

- Provinciale Staten co-financiering door andere 

partijen zeer wenselijk achten;

besluiten dat:

- voor de overige ecoducten nog geen reservering 

wordt gedaan (Voorjaarsnota hoofdstuk 4, blz. 

24: € 60.000.000);

dragen GS op:

- zorg te dragen voor een overzicht van de eco-

ducten inclusief tijdspad en prioriteitstelling;

- zorg te dragen dat inzichtelijk wordt gemaakt 

op basis van welke criteria de prioriteitstelling 

is geschied;

- zorg te dragen voor een overzicht van cofi-

nanciers voor de realisatie van de betreffende 

ecoducten;

- per te realiseren ecoduct er een voorstel ter 

financiering voor te leggen aan Provincials 

Staten.

De VOORZITTER: Het amendement wordt 

voldoende ondersteund en maakt deel uit van de 

beraadslaging. Het kan worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het gevaar van een kritisch geluid over ecoducten 

is dat je als partij onmiddellijk het verwijt kunt 

krijgen geen oog te hebben voor de natuur. Het 

tegendeel is echter waar. Het natuurbeleid is nogal 

versnipperd en daarover maakt de VVD zich 

zorgen. Het overzicht ervan en de integraliteit drei-

gen te vervagen. Voor de VVD is hierbij van belang 

regelmatig, maar zeker een keer in de vier jaar 

enerzijds te markeren waar wij staan en anderzijds 

de doelen te actualiseren. Bekeken vanuit het totaal 

en onderlinge prioriteiten wegend zal het natuurbe-

leid effectiever en slagvaardiger gemaakt kunnen 

worden. Als wij bijvoorbeeld naar ecoducten kijken, 

dan kan de VVD zich niet aan de indruk onttrek-

ken dat de aanleg van ecoducten tot ikoon is 

verheven zonder dat zelfs maar wordt stilgestaan bij 

de afwegingen die de natuur even goed en mogelijk 

wel beter zouden kunnen dienen. Laat duidelijk zijn 

dat dit niet een aanleiding is om van de aanleg van 

ecoducten af te stappen. Ecoducten mogen echter 

geen doel op zichzelf worden. Het is eigenlijk erger-

lijk dat het in het tijdsbestek van de behandeling 

van deze voorjaarsnota niet mogelijk is een gedegen 

discussie over dit onderwerp te voeren. De VVD 

heeft over dit onderwerp onlangs een interessante 

discussie met GroenLinks gevoerd. De weerslag 

daarvan is verwoord in een straks door GroenLinks 

in te dienen motie ‘Visiedocument natuurbeleid’ 

die door ons niet voor niets mede ondertekend is. 

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is voor een spreker altijd plezierig 

algemeen te mogen beschouwen. Ik hoop dat dit 

ook plezierig voor de toehoorders zal blijken te zijn. 

Vanuit het perspectief van GroenLinks zal ik in elk 
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geval contouren, de hoofdpunten aangeven van het 

provinciale beleid voor het komende jaar, maar ook 

voor de komende Statenperiode. Dan begin ik met 

een opmerking waarboven ik het woord ‘stijlbreuk’ 

heb staan.

Voor GroenLinks is het zonneklaar dat in dit 

huis op diverse niveaus een cultuuromslag, een 

stijlbreuk, moet plaatsvinden. Bij de recente begro-

tingsbehandeling heb ik daarover al iets gezegd. Wij 

zullen ons als Staten verder moeten ontwikkelen tot 

een sturende en controlerende volksvertegenwoor-

diging. Een grote verandering is echter ook nodig 

op het niveau van het college van GS. Dat zal veel 

meer politiek en programmatisch moeten gaan 

operen; voortgedreven door enthousiasme, gezonde 

ambitie en ook door een gevoel van urgentie. Het 

is nu nog te veel de macht der gewoonte en ook al 

te vaak de verdelende rechtvaardigheid: als elke 

portefeuillehouder of –houdster wordt bediend, 

dan komen wij er wel uit. Dat is echter niet altijd 

hetzelfde als: effectief handelen …. Dat betekent 

dat het goed zou zijn als de eeuwige coalitie van de 

drie grote partijen uiteindelijk het loodje zal leggen. 

Dat is natuurlijk dan ook een van de inzetten bij de 

komende verkiezingen. De coalitie bestaat al bijna 

veertig jaar – ik zou haast zeggen dat het Oostblok 

eerder is gevallen. Misschien moet ik echter meer 

denken in termen van het Romeinse Rijk. Maar 

zelfs aan dat rijk is ooit een einde gekomen. Het 

is in elk geval een ongezonde situatie. Los van 

partijen zou in algemene zin het een heel goed 

beginsel zijn als een van de grote drie in de oppo-

sitie zou verkeren. Men begrijpt dat GroenLinks 

bereid is dit proces belangeloos te faciliteren. PS en 

GS zullen beide moeten veranderen en het ambte-

lijk apparaat zal dat ook moeten doen. Er moet 

een andere structuur en cultuur komen. Dat is de 

drieslag die wij moeten maken. Bij het einde van 

mijn betoog kom ik daar nog op terug.

Alvorens naar de onderwerpen te gaan die ik naar 

voren zal brengen, kom ik eerst bij ‘het grote geld’. 

Aan de ene kant wordt onze provincie en wordt de 

Utrechtse samenleving geconfronteerd met grote 

problemen, of uitdagingen zoals dat tegenwoordig 

in managementstaal wordt genoemd. Er liggen 

tevens prachtige kansen, maar aan de andere kant 

is er heel veel geld. In het normale leven is het 

vaak anders. Dan zijn er wel grote problemen, 

maar weinig geld. Als provincie verkeren wij dus 

in een gezegende omstandigheid. Aan de ene kant 

omdat wij ettelijke honderden miljoenen op de 

bank hebben staan, maar ook is het een gezegende 

omstandigheid dat hier een gezonde financiële 

huishouding wordt gevoerd, waarvoor dank aan het 

college. GroenLinks is sterk voor een solide financi-

eel beleid: rechts boekhouden en links investeren.

Het is ook te bedenken dat die honderden miljoe-

nen afkomstig zijn van de verkoop van nutsbedrij-

ven. Het is geld van de samenleving. Dat betekent 

dat bij besteding van dat geld dat uitgangspunt 

zwaar moet meewegen. Dus niet zomaar geld 

uitdelen om leuke dingen te doen, dat wil zeggen 

meer in de valkuil lopen van verdelende recht-

vaardigheid, maar nu echt met honderdvijftig of 

tweehonderd miljoen euro als provincie het verschil 

willen maken. Dan kom ik bij drie onderwerpen 

waarvan wij als GroenLinks denken dat dit verschil 

gemaakt kan en ook gemaakt zou moeten worden. 

Daar hebben wij geen externe adviseurs voor 

nodig noch ingewikkelde strategiediscussies; dat 

heeft ook te maken met politieke visie en politiek 

programma. Ik noem daarbij de drie onderwerpen: 

stedelijke vernieuwing, natuurbeleid en mobiliteit. 

Wij vinden overigens dat, als het gaat om de nadere 

keuzes en exacte bedragen, dit zaken zijn voor 

de nieuwe Staten. Dat laat echter onverlet dat wij 

hieraan onze inzet kunnen geven die ook in de 

Statenverkiezingen en daarna een rol zal spelen. 

Dat zal de Statenverkiezingen van volgend jaar best 

weer de moeite waard maken.

Op 12 juni praten wij over stedelijke vernieuwing 

in het kader van het rapport over bouwstagnatie. 

Ik kan echter nu al zeggen dat er zwaar ingezet 

zal moeten worden in de komende jaren op een 

meerjarige stedelijke vernieuwing. Daarbij zal 

het moeten gaan om enkele tientallen miljoenen 

euro’s. Heel concreet denken wij daarbij aan het 

aanpakken van verwaarloosde woonwijken, van 

slecht benutte bedrijventerreinen, maar ook, in 

het verlengde daarvan, aan het aanpakken van het 

gebrek aan sociale samenhang en aan het aanpak-

ken van grootstedelijke problematiek van de kleine 

steden. Het is niet alleen een bouwverhaal, maar 

ook een verhaal met een heel duidelijke sociale 

dimensie. Als wij dat doen dan is dat op zichzelf 

goed voor de samenleving: beter wonen in prettiger 

wijken. Het heeft echter ook een belangrijk neven-
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effect: naarmate het prettiger wonen is in de stad, 

neemt de druk op het ommeland af. En wij willen 

dat ommeland met zijn authentieke landschap zo 

veel mogelijk sparen.

Het tweede punt is natuurbeleid. Ook daar zal 

volgens ons in de komende jaren een kwaliteitsslag 

gemaakt moeten worden. Ook daar zal het moeten 

gaan, zo blijkt ook uit de Voorjaarsnota, om tien-

tallen miljoenen euro’s. Het gaat dan over behoud, 

herstel en ontwikkeling van natuur. Vanwege de 

belevingswaarde. Wij zijn dat ook verplicht aan 

onze kinderem, en voor degenen die meer in geld 

geloven, is het een economische factor van grote 

betekenis. Als wij onverhoopt erin zouden slagen in 

de komende vijf jaar onze natuur te verprutsen, zijn 

wij een belangrijke werkgelegheidsfactor kwijt, juist 

in de sectoren dienstverlening en werkgelegenheid 

voor de creatieve klassen waarvoor de woon- en 

leefomgeving zwaar telt.

De heer Swane had het er al over: als het gaat over 

natuurbeleid dreigt de discussie zich te verengen 

tot een discussie over ecoducten. Ik kan echter 

verzekeren dat GroenLinks geen ecoductenpartij is. 

GroenLinks ziet ecoducten als een middel en niet 

als een doel op zich. Sterken nog: op het moment 

waarop ecoducten van middel tot doel worden, 

voorspel ik het wegvallen van het maatschappelijk 

draagvlak. Dat is hier bij het debat al waar te 

nemen. Dat is echter het laatste dat GroenLinks 

zou willen. Natuurbeleid gaat immers over veel 

meer. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van bossen. De 

Utrechtse bossen hebben vaak nog het karakter van 

houtplantages. Dan gaat het echter wel over behoud 

en herstel van soortenrijkdom en dat hoeft dan ook 

niet tot in extremen te worden doorgevoerd. Het 

is dus ook niet nodig dat het edelhert komt grazen 

aan de voordeur van het Provinciehuis. Dat is 

overigens bij aanwezigheid van de heer Damen met 

zijn jachtgeweer ook niet handig. Het herstel van de 

natuurlijke rijkdom is echter van groot belang.

Maar er zijn ook heel andere zaken van belang. 

Zo is het bijna nergens in de provincie nog stil. 

Op de Heuvelrug hebben wij het zogeheten stilste 

plaatsje van Nederland. Ik ben daar geweest op 

het moment dat een toestel van EasyJet eroverheen 

vloog en het was daar toen niet stil. Voorts is het 

nergens in onze provincie echt donker. Ook dat 

zijn zaken die horen bij natuurbeleid. Zo breed vat 

GroenLinks natuurbeleid op. Wij constateren dat 

er op dit moment toch behoefte is aan een samen-

hangende analyse van natuurbeleid en aan een visie 

daarover. Daarom sluit ik dit deel van mijn betoog 

af met het indienen van een motie die mede wordt 

gesteund door de VVD, het CDA en de PvdA en 

waarvan het dictum luidt: “verzoeken het college 

van Gedeputeerde Staten een kernachtig visiedo-

cument inzake natuurbeleid op te stellen waarin 

op mondige wijze en via een integrale benadering 

een heldere, strategische analyse wordt gemaakt 

van de stand van zaken van reeds zichtbare en te 

verwachten relevante ontwikkelingen, mede van 

bedreigingen en kansen voor de Utrechtse natuur 

en voor het provinciale natuurbeleid, uitmondend 

in beleidsgerichte conclusies en aanbevelingen.”

Motie M7 (GroenLinks, VVD, CDA, PvdA): 

Visie-document natuurbeleid

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 15 

mei 2006 ter bespreking van de Voorjaarsnota 

2006; 

overwegende:

- dat het in 1��2 vastgestelde Beleidsplan 

Natuur en Landschap (BNLU) het meest 

recente integrale provinciale document is op 

het gebied van natuurbeleid;

- dat sindsdien twee streekplannen zijn vastge-

steld en het natuurbeleid op rijks- en provin-

ciaal niveau (en ook op Europees niveau) 

tal van ingrijpende ontwikkelingen heeft 

doorgemaakt, zoals de nadere vaststelling van 

de provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), de opkomst van agrarisch en 

particulier natuurbeheer, de leefgebieden-

benadering, de afweging van natuur binnen 

de ontwikkelingsplanologie (het project 

Hart van de Heuvelrug), de komst van het 

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), 

enzovoorts;

- dat de komende jaren aangaande de Utrechtse 

natuur grote bestuurlijke en financiële inspan-

ningen noodzakelijk zijn, hetgeen ook blijkt uit 

de Voorjaarsnota;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- een kernachtig `visie-document natuurbeleid’ 

op te stellen waarin op bondige wijze, en via 
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een integrale benadering, een heldere strate-

gische analyse wordt gemaakt van de stand 

van zaken, van reeds zichtbare en te verwach-

ten relevante ontwikkelingen, alsmede van 

bedreigingen en kansen voor de Utrechtse 

natuur en het provinciale natuurbeleid 

- uitmondend in beleidsgerichte conclusies en 

aanbevelingen.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter!Wat natuur betreft kom ik ook nog 

te spreken over een kleiner punt: het veldtoe-

zicht waarover bij de begrotingsbehandeling al 

is gesproken. Het gaat daarbij om het project 

Utrechtse Heuvelrug. Naar aanleiding van een 

motie van GroenLinks hebben de Staten, naar 

ik meen unaniem, uitgesproken dat het veldtoe-

zichtproject voortgezet moet worden. Zoals blijkt 

uit vragen van de PvdA is dat nog steeds niet 

goed geregeld. Het gaat nu niet om geld, maar om 

het antwoord op de vraag wie de werkgever zal 

worden. Wij worden daarvan bijkans moe. Wij 

vinden dat dit veldtoezicht vanmiddag goed gere-

geld moet worden voor de Utrechtse Heuvelrug, 

wat de organisatie betreft en de financiën en 

ook met de mogelijkheid het veldtoezicht verder 

uit te breiden. Dat is echt belangrijk. De druk 

op de natuurgebieden neemt alsmaar toe. Dat 

betekent ook dat er overtredingen worden begaan. 

Veldtoezichthouders zijn met het oog daarop 

dus zeer belangrijk. Afgelopen winter ben ik 

tijdens een romantische wandeling in beginnende 

schemering ineens verrast door een boa, ofwel 

een bijzondere opsporingsambtenaar die meldde 

dat het tijd was het woud te verlaten vanwege het 

naderende rustuur der reeën. Dat was even slik-

ken voor mij, maar het was goed dat dit gebeurde. 

Ik vind dat wij dat veldtoezicht vanmiddag goed 

moeten regelen. Daarom dien ik een motie in met 

het volgende dictum: verzoeken het college van 

Gedeputeerde Staten zo spoedig mogelijk de in het 

kader van het project intensivering veldtoezicht 

ontstane werkgeversproblematiek tot een oplossing 

te brengen. Op korte termijn verdere afspraken 

te maken met de betrokken gemeenten en andere 

partners over de continuering en structurele inbed-

ding en financiering, en daartoe met de nodige 

voorstellen te komen. Ik ben erg benieuwd naar het 

antwoord hierop van de gedeputeerde en van GS.

Motie M8 (GroenLinks): Continuering veldtoe-

zicht Utrechtse Heuvelrug

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 

15 mei 2006 ter bespreking van de Voorjaarsnota 

2006;

constaterend:

- dat het project Intensivering Veldtoezicht op 

de Utrechtse Heuvelrug naar verluidt sinds 1 

april 2006 is gestopt omdat geen der bij het 

project betrokken partijen de werkgeversrol op 

zich neemt;

overwegende:

- dat Provinciale Staten op � november 2005 

tijdens de begrotingsbehandeling Gedeputeerde 

Staten hebben verzocht zich in te zetten voor 

de voortzetting van het project Intensivering 

Veldtoezicht op de Utrechtse Heuvelrug na 1 

april 2006;

- dat GS toen tevens is verzocht zo spoedig 

mogelijk hierover in overleg te treden met 

betrokken partijen, de resultaten van dit 

overleg te betrekken bij de behandeling van de 

Voorjaarsnota en hierbij tevens te betrekken 

eventuele conclusies en aanbevelingen ten 

aanzien van verbreding van het project naar 

een ruimer gebied van de provincie;

- dat Provinciale Staten de uitoefening van 

het veldtoezicht op de Utrechtse Heuvelrug 

onverminderd van belang vinden;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- zo spoedig de in het kader van het project 

Intensivering Veldtoezicht ontstane 

(werkgevers)problematiek tot een oplossing te 

brengen;

- op korte termijn verdere afspraken te maken 

met de betrokken gemeenten en andere 

partners over de continuering en financiering 

van het geïntensiveerde veldtoezicht;

- met voorstellen te komen over de structurele 
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inbedding en financiering van het geïn-

tensiveerde veldtoezicht in de provincie en 

deze voor te leggen aan de Statencommissie 

Ruimte en Groen.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Het derde hoofdthema is mobiliteit. 

Ook daar staan wij voor grote opgaven die wij als 

GroenLinks niet willen ontlopen. Het is voor ons 

denkbaar dat wij als provincie een rol spelen bij de 

parallelrijbanen bij rijkswegen. Dat is natuurlijk 

allereerst rijksbeleid, maar het kan zijn dat wij als 

provincie ook daarin een rol spelen. Desnoods in 

een bepaalde vorm van financiering enzovoort. 

Het gaat er echter om dat scheiding van doorgaand 

en regionaal verkeer de doorstroming bevordert. 

Dat is goed voor de luchtkwaliteit en kan de druk 

van het onderliggend wegennet weghalen. Wij 

willen die discussie best aangaan. Wij koppelen 

daar ook aan dat mobiliteitsbeleid wat ons betreft 

tevens extra investeringen inhoudt in het openbaar 

vervoer. Het Randstadspoor is bestuurlijk geregeld, 

ook met steun van de provincie. Het gaat er nu 

om de vervolgslag te maken, in het bijzonder waar 

het gaat om het groot- en kleinschalig busvervoer. 

Het is heel interessant als u met Google eens naar 

Vlaanderen gaat onder het kopje ‘busvervoer’. Daar 

heeft men het busvervoer vele malen beter geregeld 

dan hier in Nederland. Het ging daar jarenlang in 

een neerwaartse spiraal, maar die heeft men weten 

om te buigen. 

Bij het onderwerp verkeer kom ik nu bij een ander 

punt, dat niet van ondergeschikt belang is, maar 

wel specifiek: de verkeersveiligheid. Als fractie 

worden wij steeds meer benaderd door bewoners 

met klachten over verkeersveiligheid. Dat is niet 

raar want de wegen worden alsmaar drukker en 

daardoor onveiliger. Er zijn verontrustende cijfers 

over aantallen slachtoffers, ofschoon die nog nader 

bekeken moeten worden en de oorzaken ervan 

zijn nog niet helemaal duidelijk. Wij vragen de 

gedeputeerde echter of het mogelijk is bij de begro-

ting met voorstellen te komen voor een versnelde 

aanpak van de knelpunten verkeersveiligheid. Die 

mogelijkheden zien wij graag onderzocht. Wij 

verwijzen hierbij naar de investeringsoverzichten 

in het totaalprogramma en het programma SMPU. 

Voor een tot zes miljoen extra kunnen wij een slag 

maken op het gebied van de verkeersveiligheid. Dat 

is misschien ook een nuttige bestemming voor de 

opbrengst van de trendmatige verhoging van de 

opcenten.

Mijn laatste punt betreft de provinciale organisatie 

en wel vóór het aantreden van de nieuwe Staten en 

een nieuw college, zodat die het eerste jaar van hun 

periode niet verloren zien gaan aan organisatie-

gedoe. Ik moet zeggen dat ik in het afgelopen jaar 

een aantal malen als fractievoorzitter maar ook als 

vice-voorzitter echt geschrokken ben van de voor-

beelden van bureaucratie en verkokering die ik ben 

tegengekomen. En ook van dat naar binnen gericht 

zijn. Je wordt ook aangesproken door andere 

bestuurders. Bijvoorbeeld door een burgemeester 

die zegt dat hij een subsidie van de provincie krijgt 

van zo’n tien- tot twintigduizend euro en dat hem 

dat zo’n vijf- tot tienduizend euro aan ambtelijke 

kosten bezorgt want zo’n papierberg is daarvoor 

nodig. Dat soort zaken moet echt gaan veranderen. 

Het is kritiek op de organisatie met inachtneming 

van het gegeven dat vele mensen die hier werken 

dat goed doen en dat er afdelingen zijn die goed 

werken. Het gaat echter om het grote geheel en het 

gaat om de cultuur. Daarom sluit ik mijn betoog 

af met het indienen van een motie namens alle 

fracties. Die Statenbrede motie heeft betrekking op 

de provinciale organisatie.

Motie M9 (alle fracties): Provinciale  

organisatie

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 

15 mei 2006 ter bespreking van de Voorjaarsnota 

2006;

overwegende:

- dat in de afgelopen periode, onder de noemers 

Kwatta 1 en Kwatta 2, in het kader van de 

organisatieontwikkeling een tweetal operaties 

is uitgevoerd;

- dat aansluitend daarop een derde operatie in 

gang is gezet (‘Kwatta 3’) die onderwerpen 
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als overhead, outsourcing en met name ook de 

totale organisatiestructuur behelst;

- dat in de Voorjaarsnota 2006, mede in 

verband met het bovenstaande, melding wordt 

gemaakt van het programma “Organisatie 

in ontwikkeling” en daaraan gerelateerde 

onderzoeks- en uitvoeringsprojecten;

constaterend:

- dat de Staten signaleren dat de slagkracht, 

de efficiency en de omgevingsgerichtheid van 

de provinciale organisatie sterk gestimuleerd 

moet worden;

- dat het hierbij enerzijds om structuur, maar 

anderzijds nadrukkelijk ook om cultuur gaat;

- dat de huidige hoofdstructuur van de orga-

nisatie belemmerend werkt op de te bereiken 

doelen;

spreken uit:

1. dat een fundamentele verandering van de 

structuur en cultuur van de organisatie met 

prioriteit gerealiseerd moet worden, een veran-

dering met als speerpunten professionaliteit en 

prestatiegerichtheid, omgevingsgerichtheid en 

klantvriendelijkheid, `ontkokering’ en inte-

graal werken;

2. dat de nieuwe organisatieopzet en de imple-

mentatie ervan vóór het begin van de nieuwe 

zittingsperiode van Provinciale Staten (maart 

200�) hun beslag dienen te krijgen;

3. dat in aanvulling op de onder 1 genoemde 

begrippenparen de volgende ijkpunten van 

bijzonder belang worden geacht:

- prestatievergelijking (benchmarking);

- een klantenhandvest waaraan de organisa-

tie zich bindt;

- een sterke verlaging van de overhead;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

het bovenstaande met prioriteit tot uitvoering te 

brengen en de Staten over de vorderingen perio-

diek te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! In de NRC van 12 mei stond op de 

voorpagina ‘inspraak bij bouwprojecten doelma-

tiger met als doel de bureaucratie te verminderen 

en frustraties bij bestuurders en burgers’. Wat D66 

betreft hadden de burgers hier het eerst genoemd 

mogen worden, hoewel minder frustraties bij 

bestuurders ook nooit weg is. Het kabinet wil 

maatwerk. De nieuwe inspraak wordt komend jaar 

ingevoerd bij zeven proefprojecten, waaronder 

de aanpak van Utrechtse ringwegen. Er wordt 

met geen woord over de provincies gerept in dit 

artikel, maar D66 gaat ervan uit dat deze aanpak 

ook gaat gelden voor de provincie Utrecht en haar 

gemeenten. Is het college van dit voornemen van 

het kabinet op de hoogte? Zo ja, kan het college 

hiermee instemmen en gaat het college ook zelf 

actief aan de slag met het leveren van maatwerk wat 

inspraak betreft?

De reputatie van de provincie Utrecht aangaande 

haar contacten met burgers, bedrijven en gemeen-

ten is niet optimaal. Als volksvertegenwoordiger 

die regelmatig contacten heeft met deze genoemde 

groepen is vaak niet goed mogelijk. Log, bureau-

cratisch, ontoegankelijk, verkokerd, traag; dat zijn 

geen positieve associaties. Ook de leden van de 

commissie Bouwstagnatie zijn dergelijke kwalifi-

caties bij hun onderzoek tegengekomen. De VVD 

noemde in dit verband de commissie Regelgeving, 

maar die fractie vraagt hoe het college komt aan de 

opmerking in de Voorjaarsnota dat dit allemaal wel 

meevalt in de provincie Utrecht. Dat viel mij ook 

op en ook ik vraag mij af waarop die opmerking 

in de Voorjaarsnota gebaseerd is. Deze negatieve 

signalen brengen ons op het voorstel om net als de 

provincie Zuid-Holland een deelrapport te laten 

samenstellen aan de hand van de gegevens van 

de belevingsmonitor die het kabinet heeft laten 

uitvoeren. Ook voor de provincie Utrecht is het 

van belang inzicht te krijgen in de maatschap-

pelijke problemen die haar burgers waarnemen 

en wil weten welk belang zij daaraan hechten. In 

zo’n deelrapport worden resultaten samengevat en 

afgezet tegen landelijke resultaten. In zo’n rapport 

komen heel wat onderwerpen aan de orde, zoals 

de relatie tussen burger en overheid. De resultaten 

van een dergelijk onderzoek zouden een spiegelend 

effect kunnen hebben op politiek en ambtenarij en 

kunnen leiden tot de vraag of wij ons als provincie 
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wel bezighouden met zaken waaraan de burgers 

van onze provincie behoefte hebben. Bovendien 

bieden de aanwezige onderzoeksgegevens de unieke 

mogelijkheid om tegen lage kosten – een bedrag 

van zo’n € 10.000 – tot een goed beeld van de waar-

neming van de Utrechtse bevolking te komen. D66 

dient hiertoe een amendement

Amendement A5 (D66): Deelrapport Bele-

vingsmonitor Provincie Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering 

bijeen op 15 mei 2006,

constaterende:

- dat het kabinet - in het streven naar een 

nauwer contact met de burger en het zo 

veel mogelijk betrekken van de burger bij de 

beleidsvorming - een landelijk grootschalig 

belevingsonderzoek, de zogenaamde Belevings-

monitor, door de Rijksvoorlichtingsdienst heeft 

laten uitvoeren in 2004;

- dat de provincie Zuid-Holland begin 2006 

een deelrapport met kwantitatieve gegevens 

heeft laten samenstellen aan de hand van de 

gegevens van deze Belevingsmonitor;

van mening zijnde:

- dat het ook voor de provincie Utrecht van 

belang is om:

- inzicht te krijgen in welke maatschappelijke 

problemen door haar burgers worden waarge-

nomen en welk belang ze daar aan hechten;

- inzicht te krijgen in de kennis, verwachtingen 

en evaluatie van de voorgestelde oplossingen 

(of het ontbreken daarvan) door haar burgers;

- in relatie tot het bovenstaande inzicht te krij-

gen in de waardering voor het handelen van 

de overheid;

- dat de aanwezige onderzoeksgegevens de 

unieke mogelijkheid bieden om tegen lage 

kosten (€ 10.000 ) tot een goed beeld van de 

waarnemingen van de Utrechtse bevolking te 

komen;

zijn van oordeel dat:

de provincie Utrecht - net als de provincie Zuid 

Holland - gebruik moet maken van deze gegevens 

om een dergelijk deelrapport te laten samenstellen 

met als doel dat de resultaten van een dergelijk 

onderzoek een spiegelend effect hebben op zowel 

politiek als ambtenarij en kunnen leiden tot de 

vraag of wij ons als provincie wel bezig houden 

met zaken waar de burgers van de provincie be-

hoefte aan hebben;

besluiten:

tot het beschikbaar stellen van een budget ad 

€ 10.000 ten laste van de stelpost ‘Nog toe te wij-

zen middelen’ voor uitvoering van het deelrapport 

van de Belevingsmonitor.

De VOORZITTER: Het amendement wordt 

voldoende ondersteund en maakt deel uit van de 

beraadslaging. Het kan worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Helaas is de elektronische dienstverle-

ning van de provincie, het internetloket, gemeten 

als de slechtste van alle provincies. De ambities die 

de provincie heeft op het gebied van het verbeteren 

van de digitale dienstverlening steunen wij, mits 

die gericht zijn op de behoefte van de klanten van 

de provincie.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! D66 heeft een amendement ingediend 

waarin alleen maar staat dat er geld beschikbaar 

gesteld moet worden, maar niet waar dat over gaat. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat staat allemaal in de overwegingen, 

maar dat hele verhaal ga ik niet oplezen. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij moeten dat straks dus nog even 

lezen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Een tweede randvoorwaarde is dat het 

fundament hiervoor, de ICT-architectuur, goed 

doordacht is. Nieuwe systemen moeten goed op 

de bestaande systemen en op elkaar aansluiten. 

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 

2005 hebben wij dit ook aan de orde gesteld. 

Gedeputeerde Ekkers gaf toen aan dat hij, mits 

een en ander technisch mogelijk was, dit voor de 

Voorjaarsnota uitgezocht zou hebben. In de laatste 

vergadering van de commissie BEM bleek dit echter 
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niet het geval te zijn. De heer Ekkers moest toen 

zelfs nog aan deze toezegging herinnerd worden. 

Als dit kenmerkend is voor de ICT-aanpak van GS, 

verbaast het ons niets dat onze digitale dienstverle-

ning helemaal onderaan het rijtje staat.

De discussie over de trendmatige verhoging van de 

opcenten blijft boeien. De VVD heeft vorig jaar de 

trend doorbroken. Ondanks de afspraak hierover 

in het coalitieakkoord krijgt de VVD de PvdA en 

het CDA dit jaar weer mee. Dat is verbazingwek-

kend, maar toch ook wel aardig. Al jaren achtereen 

is D66 tegen de trendmatige verhoging van de 

opcenten op de motorrijtuigenbelasting. En elk jaar 

blijkt het college van GS de begroting makkelijk 

rond te krijgen. En elk jaar blijkt gedeputeerde Van 

Bergen bij de jaarrekening een overschot te kunnen 

presenteren dat groter is dan de opbrengst van de 

trendmatige verhoging. D66 vindt dan ook dat het 

opnieuw niet-verhogen van de opcenten past in 

een integer financieel beleid waarbij de burger niet 

meer betaalt dan de overheid aan middelen nodig 

heeft. Belasting betalen voor het verder kunnen 

laten groeien van een spaarpot vinden wij niet juist, 

dus D66 steunt dat amendement.

Over de voorgestelde verlaging van het weer-

standsvermogen is D66 sceptisch. Een paar jaar 

geleden is het weerstandsvermogen nog verhoogd 

van € 50.000.000 naar € 60.000.000 juist omdat de 

provincie meer risico gaat nemen. Het nu opeens 

weer verlagen naar € 25.000.000 komt niet solide 

over. Deze verlaging kan volgens ons dan ook alleen 

maar als de raming van het nieuwe bedrag goed 

onderbouwd is en als dat uitgelegd kan worden. In 

het toegezonden blauwtje, dat wij overigens om vijf 

voor twaalf mochten ontvangen, heeft GS daartoe 

nog een poging gedaan. Dat is een poging die van 

ons een 6 min krijgt. De invulling van de omvang 

van de bedragen en met name die van de risicoper-

centages, blijft arbitrair. Wij vertrouwen er echter 

op dat wat er in het alsnog toegezonden blauwtje 

staat, met de nodige behoudendheid is geraamd. 

Wij zullen daarom geen halszaak maken van de 

voorgenomen verlaging naar € 25.000.000.

De eerste meetresultaten geven aan dat de lucht-

kwaliteit van Ring Zuid sinds de invoering van de 

snelheidsbeperking tot 80 km per uur merkbaar 

is verbeterd. De verwachte verbetering van de 

doorstroming heeft helaas niet plaatsgevonden. 

Desondanks vindt D66 de luchtkwaliteit voor de 

directaanwonenden zo belangrijk dat wij deze 

snelheidsmaatregel graag uitgebreid zien. Daarbij 

denken wij allereerst aan het invoeren van een 

80 km-regime op de Zuilense Ring. Daarnaast 

verzoekt D66 het college bij de minister te pleiten 

voor een verdere invoering van een snelheidsbeper-

king tot 80 km per uur op de westelijke en ooste-

lijke Ring van Utrecht, de A2, A27, A28. Wij verne-

men hierover gaarne een reactie van het college.

De komende decennia is het energievraagstuk 

een van de politieke uitdagingen. De effecten 

van het energiegebruik hebben grote gevolgen 

voor het klimaat en het milieu. Er zal dan ook 

fors geïnvesteerd moeten worden in alternatieve 

energiebesparing en in het beperken van vervui-

ling. D66 maakt zich sterk voor een debat over 

duurzame energie in deze provincie. De problemen 

inzake klimaatverandering en voorzieningszeker-

heid nemen steeds toe, terwijl de oplossingen voor 

deze vraagstukken te traag worden ontwikkeld. 

Na de windmolens zijn hierover geen debatten 

gevoerd en ideeën naar voren gebracht. De provin-

cie moet zich wat D66 betreft meer inzetten door 

te stimuleren en te investeren. Door bijvoorbeeld 

meer met zonne-energie te doen, bijvoorbeeld door 

panelen te plaatsen op lantaarnpalen langs provin-

ciale wegen zodat die zelfvoorzienend worden in 

elektriciteitsgebruik. Energiebesparing is ook een 

belangrijk punt en dat is voor de burgers direct 

voelbaar in hun portemonnee. Door een goede 

isolatie bij nieuwbouw wordt er minder energie 

verbruikt en dit effect kan ook worden gecreëerd 

bij oudbouw. Samen met gemeenten en woning-

bouwcorporaties kan de provincie optrekken om 

beide isolatietoepassingen aan te pakken. Door 

nieuwbouw een zuidoriëntatie te geven, kan er in 

de winter veel warmte in huis worden opgevangen. 

Provinciale ambtenaren zouden daarop moeten 

aandringen bij het bespreken van woningbouwlo-

caties en bestemmingsplannen, zo niet dit verplicht 

stellen. Zonneboilers zijn goede energiebespaarders 

die eenvoudig zijn te installeren. Bij de behandeling 

van mogelijke projecten van het Stimuleringsfonds 

zullen wij deze projecten wederom onder de 

aandacht brengen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 



- 15 mei 2006, pag. 45 -

Kan mevrouw Van Keulen duidelijk maken hoe 

de provinciale ambtenaren de gemeenten kunnen 

verplichten om op het zuiden te bouwen?

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij kunnen met z’n allen afspreken dat 

wij dat willen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is niet de vraag. In het voorstel van D66 wordt 

een provinciale ambtenaar naar de gemeenten 

gestuurd, zoals de heer Levering daarnet ambte-

naren naar de gemeenten wilde sturen voor de 

3%-buitenruimte. Nu gaat D66 dat ook al doen, 

maar nu over bouwen op het zuiden. Graag hoor 

ik van mevrouw Van Keulen hoe zij dat wil doen. 

Dan heb ik het gewoon over de kaders waarbin-

nen dit in Nederland geschiedt. Zo hebben de 

gemeenten taken: bouwvergunningen, invulling 

van bestemmingsplannen. De provincie gaat daar 

in het geheel niet over. Kan mevrouw Van Keulen 

mij nu vertellen welk wettelijk voorschrift zij wil 

gebruiken om de gemeenten te vertellen wat ze op 

dit punt moeten doen, nog afgezien van het feit dat 

gemeenten soms ook hun eigen afwegingen willen 

maken?

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik durf mijn hand niet in het vuur te 

steken dat wij dat kunnen doen. Er wordt echter 

in elk geval ontzettend veel overleg gevoerd met 

provinciale ambtenaren waarbij duidelijk gemaakt 

kan worden dat het noodzakelijk zou zijn zo veel 

mogelijk huizen op het zuiden gericht te bouwen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat betekent dus dat wij straks een heel gezelschap 

krijgen. Mevrouw Van Keulen gaat samen met 

de heer Levering naar de gemeenten. De een gaat 

voor de speelruimten pleiten en de ander pleit voor 

bouwen op het zuiden. Ik attendeer mevrouw Van 

Keulen erop dat de provincie slechts gaat over de 

bestemmingsplannen en de voorschriften daarin. 

Het gaat dan niet over de verkavelingschetsen en 

evenmin over de bouwvergunningen, want dat 

is nog één van de dingen die de gemeenten zelf 

mogen doen. Ik waarschuw ervoor – ik heb het 

betoog daarover namens mijn fractie niet voor niets 

gehouden – dat wij wat de VVD betreft, moeten 

ophouden met hobbymatig gedrag om ons bezig te 

houden met wat andere overheden zouden moeten 

doen. Bouwvergunningen zijn nu typisch iets waar 

de provincie helemaal niets mee te maken heeft.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb het niet over bouwvergunningen, 

maar over bestemmingsplannen. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Een bestemmingsplan gaat niet over verkaveling-

schetsen. Een bestemmingsplan gaat over gebieden 

waarbinnen een gemeente de verkavelingschetsen 

maakt. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Die 3%-buitenspeelruimte die de heer 

Swane daarnet noemde, kunnen wij gewoon in 

de handleiding bestemmingsplannen opnemen. 

Daarvoor hoef ik helemaal niet naar de gemeenten 

te gaan.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Over regelgeving gesproken: van uw collega Bos als 

voorzitter van de commissie Bouwstagnatie heb ik 

vernomen dat die de knellende regelgeving van de 

provincie wil aankaarten. Ik begrijp het langzamer-

hand niet meer.

De VOORZITTER: Mevrouw Van Keulen vervolgt 

haar betoog.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan verkeer en vervoer. In de Voorjaars-

nota zijn geen nieuwe ambities opgenomen op het 

gebied van verkeer en vervoer. Gedeputeerde Mik 

zal zich vermoedelijk verschuilen achter het SMPU 

dat nu in uitvoering is. Desondanks blijft D66 

van mening dat het stimuleren van het openbaar 

vervoer door GS onvoldoende effect oplevert en dat 

daarvoor nieuwe initiatieven op hun plaats zijn. 

Als wij naar de andere regio’s kijken: Vlaanderen 

– GroenLinks zei daar al wat over – De Achterhoek, 

waar het wel mogelijk is om de reiziger in de bus en 

de trein te krijgen, dan zijn wij ervan overtuigd dat 

dit in onze provincie ook mogelijk moet zijn. Op 

z’n best geïnterpreteerd geven de cijfers aan dat er 

geen daling is. Omdat wij niet verwachten dat het 

college hiervoor nog met een nieuw beleid komt, 

regelen wij dat zelf met een initiatiefvoorstel voor 

2007.
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Wij hebben de reactie van GS ontvangen betref-

fende het voorgenomen besluit van de minister 

over de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. 

Wij delen de zorgen van GS over de voorkeur 

van de minister die uitgaat naar het verbin-

dingsalternatief. Wij zijn het met GS eens dat het 

stroomlijnalternatief, met daarbinnen de variant 

met een verdiepte ligging, meer voordelen heeft. 

Wij willen GS in dezen steunen en wij dienen 

daartoe een motie in:

Motie M10 (D66): Planstudie Schiphol-

Amsterdam-Almere

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering 

bijeen op 15 mei 2006;

constaterende dat:

- de minister van Verkeer en Waterstaat 

inzake de Planstudie Schiphol-

Amsterdam-Almere een voorkeur heeft 

uitgesproken voor het zogenaamde 

Verbindingsalternatief met een geboorde 

tunnel;

- het college van Gedeputeerde Staten 

middels een brief aan de minister 

heeft laten weten te opteren voor het 

Stroomlijnalternatief, met daarbinnen de 

verdiepte variant;

overwegende dat:

Provinciale Staten de analyse en conclusie van 

Gedeputeerde Staten delen, waarbij

- zowel het Verbindingsalternatief als het 

Stroomlijnalternatief voldoen aan de 

bereikbaarheids- en doorstroomdoelstelling;

- het Stroomlijnalternatief met verdiepte 

ligging minder schadelijk is voor natuur en 

landschap;

- de economische potenties van het 

Stroomlijnalternatief met verdiepte ligging 

(zeer) positief zijn;

concluderende dat:

Provinciale Staten, net zoals Gedeputeerde 

Staten, een nadrukkelijke voorkeur hebben 

voor het Stroomlijnalternatief met verdiepte 

ligging

dragen Gedeputeerde Staten op:

deze nadrukkelijke voorkeur van Provinciale 

Staten aan de minister over te brengen en verder 

al het mogelijke in het werk te stellen om de 

besluitvorming in deze richting te beïnvloeden.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Kenniseconomie. In de Voorjaarsnota 

2006 vindt D66 bitter weinig ambitie terug voor de 

economische ontwikkelingen in onze provincie. Bij 

de commissiebehandeling stelde de gedeputeerde 

terecht dat de oprichting van de taskforce innovatie 

(TFI) een succes was doordat alle relevante partijen 

er zich achter hebben geschaard. Voor D66 betekent 

dit echter niet dat er nu achterover geleund kan 

worden in plaats van dat er een grote sprong voor-

waarts wordt gemaakt. D66 verwacht nu van GS te 

vernemen hoe het met de TFI verder zal gaan; dit 

is nu immers niet het eindpunt. De uitvoerende 

directeur van de TFI heeft tijdens een recente 

vergadering van de commissie IME een presentatie 

gegeven waarin hij pleitte voor een ontwikkelings-

maatschappij als onontkoombare volgende fase bij 

het verder uitbouwen van de TFI. Ook de recente 

informatiebrief over de voortgang van het EZ-

programma ‘Pieken in de delta’ toont volgens D66 

de urgentie aan van een verdere ontwikkeling van 

de TFI in de richting van een organisatie die kan 

zorgen voor de uitvoering van deze piekprojecten. 

Het gevaar van verkokering rond innovatie- en 

kenniseconomie loert al weer om de hoek. Wat het 

sciencepark betreft, wordt een nieuwe organisatie 

tussen de gemeenten en de Universiteit Utrecht 

op poten gezet, terwijl daarnaast een loket voor 

startende ondernemers en studenten, het Centrum 

voor ondernemerschap en innovatie wordt opge-

richt. D66 vraagt zich af waarom er niet is gekozen 

voor verregaande integratie binnen het kader van 

de TFI. Ook nieuwij activiteiten op het gebied van 

‘creative industry’ worden immers als poot aan de 

TFI gehangen.

De stad Utrecht en directe omgeving vormen een 

ander punt waarover D66 zich zorgen maakt. 
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Natuurlijk kan worden gesteld dat dit gebied 

het economische hart van de regio vormt, maar 

wanneer de provincie zich uitdrukkelijk heeft 

uitgesproken over het stimuleren van innovatie 

binnen het MKB, dan kan dat niet slechts beperkt 

blijven tot het BRU-gebied. Wat gebeurt er in 

Amersfoort? Of in Veenendaal met The Food Valley 

samen met Wageningen? Waar blijven de TFI-initi-

atieven voor deze gemeenten c.q. regio’s?

Het college van GS stelt in de Voorjaarsnota voor 

€ 1.000.000 apart te zetten ter stimulering van 

breedbandontwikkelingen in de provincie op basis 

van een onderzoek dat de Staten nog niet hebben 

gezien. De vraag die bij dit voornemen gesteld 

moet worden is in hoeverre de overheid in dit 

gebied stimulerend moet optreden. Aan de ene kant 

betekent dit een onwenselijke tussenkomst van de 

overheid op een markt die volop in ontwikkeling is, 

aan de andere kant zijn er nu al andere vormen van 

snelle datacommunicatie die een prima alternatief 

bieden. Het oplossen van de feitelijk onbenoemde 

verschillende maatschappelijk knelpunten kan dus 

ook via andere wegen. Breedband is niet heilig. 

Het voornemen van GS is dus prematuur en kan 

daardoor voor deze voorjaarsnota niet op de steun 

van D66 rekenen.

D66 steunt het idee van landschapsfondsen om 

op deze wijze inwoners actief te betrekken bij 

ontwikkelingen in de eigen omgeving. Mijn fractie 

betrekt hierbij vaak de analogie met het wijkge-

richt werken zoals dat in verschillende gemeenten 

gebeurt. Daarnaast biedt het volgens D66 een mooi 

regionaal tegenwicht aan de grootschalige plat-

telandsplannen zoals die nu bijvoorbeeld in Agenda 

Vitaal Platteland worden opgenomen. Het één hoeft 

het andere daarbij overigens niet uit te sluiten. 

Aanvullingen lijken zelfs voor de hand te liggen.

Natuurlijk komt in een reactie van mijn fractie op 

de Voorjaarsnota het onderwerp sport aan de orde. 

Bij de begrotingsbehandeling 2006 hebben wij een 

amendement ingediend, samen met GroenLinks, 

waarbij wij hebben verzocht de bijdrage voor sport 

te verhogen met € 450.000. Dat amendement heeft 

het helaas niet gehaald. Men vond dat sport een 

middel is en geen doel op zichzelf. Men besloot 

vervolgens sport alleen projectmatig te benaderen 

binnen de sociale agenda. In de afgelopen periode 

is slechts één van de door Sportservice Midden-

Nederland (SMN) ingediende projecten geho-

noreerd, omdat de andere projecten niet aan de 

criteria zouden voldoen. Natuurlijk stellen wij dan 

de vraag of wij niet aan de criteria kunnen voldoen 

of dat SMN dat niet wil. Het eerste blijkt echter 

het geval te zijn. Volgens D66 zullen de criteria 

verruimd moeten worden om projecten die iets met 

sport van doen hebben te kunnen honoreren. Mijn 

fractie ziet hiertoe een voorstel tegemoet. Mocht 

dat niet gebeuren voor de begrotingsbehandeling 

2007 dan komen wij opnieuw met een amendement 

om het budget voor breedtesport te verhogen.

Verder staat in de Voorjaarsnota vermeld dat 

er gewerkt wordt aan de implementatie van het 

sportbeleid, de aanleg van sportinfrastructuur en 

integratie van sport als beleidsinstrument binnen 

andere beleidsterreinen. Dat klinkt geweldig. 

Volgens mijn fractie zal het echter zeer gewenst zijn 

als hierover ook overleg met SMN gepleegd zou 

worden. Nu is men daarvan helemaal niet op de 

hoogte. Het lijkt D66 zeer onverstandig om SMN 

op z’n minst niet hierover te laten meedenken.

Ten slotte jeugdzorg. De jeugdzorg mag zich 

verheugen in een grote aandacht, helaas om 

negatieve redenen. De incidenten bepalen in hoge 

mate de financiële aandacht van het Rijk en dat 

is jammer. Nu is er op incidentele basis weer een 

flinke zak geld, ook voor de provincie Utrecht, en 

natuurlijk kunnen daarmee goede dingen gedaan 

worden. Een structureel probleem vraagt echter 

om een structurele oplossing. De problemen van 

nu zijn anders dan die van vier jaar geleden toen 

er ook extra geld kwam om de wachtlijsten te 

elimineren. De problemen zijn duidelijk: ze bestaan 

aan voor- én achterkant van de geïndiceerde jeugd-

zorg. Er is behoefte aan licht ambulante hulp en 

de gemeenten moeten hun rol nog vervullen in de 

preventieve sfeer. Er is behoefte aan pleegzorg en 

er is een gebrek aan doorstroming in de residen-

tiële hulp. Cliënten die in principe uitbehandeld 

zijn, kunnen nergens heen en bezetten te lang een 

behandelingsplek. Verstopping en wachtlijsten 

zijn daarvan het gevolg. De oplossing daarvan is 

volgens ons alleen mogelijk met structureel geld. 

Tijdelijk geld brengt te veel risico met zich mee om 

structurele lasten voor huisvesting en personeel 

aan te gaan. Is de gedeputeerde dat met D66 eens? 

Door een preventief beleid moet de instroom 
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worden verminderd en door het verruimen van 

een uitstroomaanbod moeten de wachtlijsten in de 

residentiële sfeer worden opgelost. Het maken van 

keuzes is echter moeilijk en alles is nodig. Toch 

breekt D66 vooral een lans voor de preventieve 

kant. Het afbouwen van de lichtambulante zorg 

van Bureau Jeugdzorg heeft een gat achtergelaten. 

Kan de gedeputeerde vertellen wat de stand van 

zaken is van de afspraken die zij in dit kader met 

de gemeenten heeft gemaakt? Daarnaast lijkt het 

ons de moeite waard het aanbod van de thuiszor-

ginstellingen om gespecialiseerde thuiszorg in te 

zetten voor de jeugdzorg, nader de bezien. Wellicht 

dat de behoefte aan pleeggezinnen daarmee ook 

kan afnemen. Over dit onderwerp dien ik de laatste 

motie van D66 in.

Motie M11 (D66): Gespecialiseerde thuiszorg 

in de jeugdzorg

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering 

bijeen op 15 mei 2006;

constaterende dat:

- er in de jeugdzorg sprake is van wachtlijsten 

en een gebrek aan pleeggezinnen;

overwegende dat:

- hulp dicht bij huis of bij voorkeur thuis past 

in het zogenaamde ‘Zo zo zo - beleid’ (Zo kort 

mogelijk, zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk 

bij huis);

- gespecialiseerde gezinszorg deze zorg aan huis 

kan leveren;

- thuiszorgorganisaties recent hebben aangebo-

den gespecialiseerde thuiszorg in te zetten om 

de nood in de jeugdzorg te lenigen

dragen Gedeputeerde Staten op:

zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de 

thuiszorgorganisaties over hun inzet en ook de 

afspraken te rapporteren voor de begrotingsbehan-

deling in november.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Tot slot iets dat niets kost, maar dat, 

sterker nog, geld oplevert en ruimte en energie 

vrijmaakt. Stop met de huidige regel- en verant-

woordingszucht bij deze provincie, waarvan ook 

anderen te lijden hebben. Instellingen komen daar-

door nauwelijks toe aan hun echte werk. Stuur op 

resultaat en maatschappelijk effect. Een plant groeit 

echt niet beter als er steeds onder de grond wordt 

gekeken of die al wortel schiet.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij sluiten ons uiteraard graag aan 

bij de laatste woorden van de fractievoorzitter 

van D66. Wij zien ook vooruit naar een mooie 

verjaardag van de provincie. Wij hopen dat er het 

nodige enthousiasme van ons over de provincie 

zal zijn. Als fractie van de ChristenUnie kunnen 

wij echter weinig enthousiasme opbrengen voor de 

Voorjaarsnota 2006. Natuurlijk hebben wij ook dit 

jaar weer waardering voor de tijdige en inzichtelijke 

presentatie van die nota. Ook wij komen tot de 

constatering dat wij financieel op rozen zitten. Wat 

ons echter remt en wat ons, ronduit gezegd, teleur-

stelt, is dat ondanks de titel van hoofdstuk 1 dit 

stuk niet anders en beter is dan de Voorjaarsnota 

2005. Het déjà vu-gevoel was zo groot dat mijn 

fractie serieus heeft overwogen gewoon de tekst 

van vorig jaar opnieuw voor te dragen. Een bekend 

Bijbelwoord uit de vertaling waarmee velen van 

ons zijn opgegroeid, is “IJdelheid der ijdelheden, 

alles is ijdelheid”. Prediker 1, vers 2 luidt in de 

nieuwe Bijbelvertaling: “Lucht en leegte, alles is 

leegte. Alles is vermoeiend en er is niets nieuws 

onder de zon.” Maar deze verzuchting leidt na 

onderzoek van het nut van het leven tot de slotsom 

van de Prediker: “Heb ontzag voor God en leef Zijn 

Geboden na”. Vanuit die overtuiging willen wij ook 

voor de Voorjaarsnota 2006 een positieve bijdrage 

leveren. Maar er is niets nieuws onder de zon. Dus 

toch een stukje tekst van vorig jaar?

Over de opcenten heb ik bij de behandeling van 

de Voorjaarsnota namens de ChristenUnie gezegd 

dat ondanks de steeds sombere voorspellingen 

met het jaar het volume van de opcenten van de 

motorrijtuigenbelasting groeit door steeds meer 

auto’s, steeds zwaardere auto’s en door de jaarlijkse 

trendmatige stijging. Het college stelt voor opnieuw 

van die trendmatige stijging gebruik te maken. Dat 
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vinden wij in het licht van de huidige taakstelling, 

de pas gepresenteerde jaarrekening en de begrote 

opbrengsten voor het komende jaar niet verant-

woord. Dat hebben wij vorig jaar tot uitdrukking 

gebracht in een amendement tot bevriezing van 

de tariefstijging. Wij riepen daarbij met name 

de coalitiepartners op om onder deze gewijzigde 

omstandigheden de afspraak tot automatische 

stijging te herzien. Dat amendement heeft het toen 

helaas niet gehaald. Op de valreep, bij de behande-

ling van de begroting kwam de inkeer bij de coali-

tie door die automatische stijging slechts voor één 

jaar te bevriezen. Als wij dan nu zien dat ondanks 

die pas op de plaats de financiële armslag voor de 

provincie in 2007 voor nieuw beleid € 17.000.000 

bedraagt, dan zetten wij toch wel weer een vraag-

teken bij die grote waarschuwende vinger die wij 

vorig jaar kregen voorgehouden. Ook hebben wij 

onze twijfel bij de vaststelling van de omvang van 

de risicobuffer. Het is bekend dat wij bij de verho-

ging van het weerstandsvermogen met € 10.000.000 

tot € 60.000.000 grote aarzelingen hadden. Bij 

de begroting van 2006 werd gezegd dat er met 

€ 40.000.000 volstaan kon worden, terwijl dit 

bedrag nu, na een herijking, wordt verlaagd naar 

€ 25.000.000. Dat heeft allemaal voor ons een hoog 

jojogehalte. Wij hebben dan ook nog niet het gevoel 

dat wij er al zijn. De kern ligt immers in de durf 

om als presterende provincie meer risico te nemen 

en dat risico ook te willen dragen. Wij hadden 

echter liever gezien dat bij de argumentatie voor de 

hoogte, de risicobuffer daarop meer was afgestemd 

in plaats van op stelposten voor niet-reguliere 

risico’s en voor het structuurfonds. Het zou dan 

ook veel logischer zijn geweest als het college van 

GS was uitgegaan van het gemiddelde uit de bench-

marking. Gelet op deze financiële beschouwing 

zullen wij het amendement dat is ingediend voor 

de bevriezing van het tarief 2007 steunen. Alleen 

vragen wij ons nu af of wij nu weer vanwege het 

coalitieakkoord worden geacht telkens weer een 

tekst van een motie te ondersteunen waarin de 

doelen van het coalitieakkoord centraal worden 

gesteld. Het zou dan beter geweest zijn te spreken 

over de door Provinciale Staten vastgestelde doelen. 

En als dat bij meerderheid is gebeurd? Wel, zo gaat 

dat.

Onze fractie is ook teleurgesteld over het gebrek 

aan daadkracht van het college. Ik steun daarin 

volledig de opvatting van mevrouw Raven. Werd 

er in de loop van het vorig jaar nog vanuit gegaan 

dat de bestemming van het vermogen in de 

loop van 2006 volop bediscussieerd zou worden, 

thans is daar niets meer van over behalve de vrij 

arbitraire conclusie dat er voor de nieuwe Staten 

€ 150.000.000 te besteden is. Dat is nu over je 

bestuurlijke graf heen regeren. Wat de Staten in 

2007 doen, is immers aan de nieuwe Staten. 

In de nieuwsbrief van TOD lazen wij dat 

Gedeputeerde Staten inzetten op doen wat in de 

afgelopen jaren beloofd is. Met doen wat beloofd 

is, is niets mis. Maar het is echter te weinig. De 

provincie hoort te doen wat nu nodig is en er moet 

niet twee jaar lang op de winkel gepast worden. Op 

tal van beleidsterreinen liggen er kansen om als 

provinciale overheid een meerwaarde te zijn door 

iets te doen, zichtbaar en relevant voor de gemeen-

ten en de burgers. Onze optiek is de huidige verko-

kering van het ambtelijk apparaat. De bestuurlijke 

aansturing: deze gedeputeerde dit, de andere gede-

puteerde dat, zo hebben wij allemaal wat, is debet 

aan de indruk van besluiteloosheid. Natuurlijk 

zijn er uitzonderingen, maar grosso modo worden 

alleen via de projectmatige wijze van werken 

stevige resultaten geboekt. Wij steunen derhalve de 

initiatieven om de provinciale organisatie in deze 

richting qua cultuur – en dat raakt ook de bestuur-

lijke cultuur – en qua structuur om te vormen. Die 

motie hebben wij dus van harte ondertekend.

Bij het debat over de strategische positionering 

van de provincie in januari jongstleden heeft de 

fractie van de ChristenUnie aandacht gevraagd 

voor de inhoud van onze strategie en gepleit 

voor de uitwerking daarvan, onder andere op het 

gebied van de mobiliteit. Met de onvermijdelijke 

komst van vergrijzing zien wij uit naar beleid op 

dit punt, waarbij een provinciaal mobiliteitsfonds 

dat er handen en voeten aan moet geven niet mag 

ontbreken. Wij rekenen er dan ook op dat er een 

beleid wordt ontwikkeld waarin samenhang tussen 

mobiliteit en economische ontwikkeling van onze 

provincie gericht op de stimulering van gemeen-

telijk economisch beleid centraal staat. Tevens 

verwachten wij dat Utrecht ernst gaat maken van 

het waterbeleid. Dat wil zeggen knopen doorhak-

ken in dossiers als de Venen en de provincie moet 

daarvoor ook financieel haar nek uitsteken. 
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Wij verwachten van een presterende provincie een 

extra inspanning op het gebied van de jeugdzorg. 

De woorden van het CDA hierover zijn ons uit het 

hart gegrepen: jongeren mogen nooit verstoken 

blijven van adequate hulp als gevolg van het heen-

en-weerschuiven van de hete financiële aardappel 

tussen provincie en Rijk. Ook vragen wij opnieuw 

aandacht voor de kans het vele vrijwilligerswerk en 

de breedtesport in onze provincie een stimulans te 

geven. In januari heb ik al gezegd dat de rijksbij-

drage uit de tijdelijke stimuleringsmaatregelen in 

2006 en 2007 wegvallen. Het vrijwilligerswerk en 

het sportbeleid dat zo van belang is voor de sociale 

cohesie en voor de vormgeving van integratie, 

verdient het dat het provinciale bestuur dat oppakt 

en zo de band met de gemeenten en de burgers 

versterkt. De deelname van burgers uit de minima 

is voor hun ontwikkeling en integratie van cruciaal 

belang. Wat ons betreft, komt er dus een provin-

ciale stimuleringsmaatregel met een fiks fonds om 

gemeentelijke initiatieven voor sociale activering 

van burgers: vrijwilligers, ouderen, jongeren, groe-

pen die het financieel moeilijk hebben, kansrijk te 

maken. 

In januari is dat allemaal al gezegd, maar toch heb 

ik er helemaal niets over gelezen in de Voorjaars-

nota. Wij weten als ChristenUnie heel goed dat 

wij niet aan deze coalitie deelnemen. Het moet 

ons echter wel van het hart dat het volledig voor-

bijgaan aan die aangedragen thema’s ons niet is 

meegevallen. Wellicht willen de collega-fracties 

vandaag op deze punten reageren. Gelukkig heb ik 

in verschillende bijdragen van vorige sprekers een 

aantal punten gehoord, zoals die door het CDA 

zijn genoemd en ook waar de VVD het heeft over 

het zijn van een sterke partner. Wij willen niet in 

mineur afsluiten, de ChristenUnie is immers een 

partij die vanuit haar overtuiging niet aan de zijlijn 

staat te mopperen, maar die altijd doende is om 

in positieve zin bij te dragen. Dat zullen wij ook 

trachten te vertalen in ons verkiezingsprogramma 

2007-2011 waarbij onder andere ook het belang 

van natuurbeleid nog eens naar voren gebracht zal 

worden. Dus ook die motie steunen wij van harte.

Op twee punten leggen wij via een motie een 

concreet voorstel aan de Staten voor. De eerste 

motie betreft het landelijk gebied waarover de 

Voorjaarsnota uiterst summier is, terwijl verderop 

vandaag in de agenda een voor de toekomst zo 

belangrijk document voorligt. De passage over 

vitaal platteland had voor ons best wat steviger in 

die voorjaarsnota kunnen worden aangezet en met 

meer enthousiasme kunnen worden gepresenteerd. 

De groene en blauwe diensten worden er niet eens 

in genoemd. Binnenkort hebben wij wel een cata-

logus groene en blauwe diensten die ‘Brussel-proof’ 

is. Het instrument van de landschapsfondsen 

wordt evenmin genoemd, terwijl de initiatieven 

vaak als paddenstoelen uit de grond schieten. Het 

beleid rond groene en blauwe diensten en het van 

de grond tillen van landschapsfondsen heeft grote 

consequenties voor de Agenda Vitaal Platteland, 

zowel aan de uitgavenkant als aan die van de 

inkomstenkant. Onze fractie pleit ervoor dat deze 

nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in 

de begroting 2007. Vandaar dat wij samen met 

het CDA voor een motie over landschapsfondsen 

hebben gezorgd.

De tweede zaak betreft het mobiliteitsbeleid. De 

uitvoering van het SMPU loopt en wordt volgend 

jaar geactualiseerd. Bij de discussie over de NV 

Utrecht is het tot stand brengen van goede verbin-

dingen met Flevoland van groot belang voor de 

invulling en uitwerking van de Flevolandoptie. Wij 

hoeven niet te verwachten dat Flevoland na het 

afblazen van de Zuiderzeelijn zich met een nieuwe 

fopspeen als de Stichtse Lijn laat paaien om mee te 

werken aan woningbouw voor opvang vanuit het 

Utrechtse. Daarom hebben wij in samenwerking 

met de Statenfracties van de ChristenUnie van 

Flevoland en Noord-Holland ons georiënteerd op 

alternatieven. Een kansrijk en snel inzetbaar alter-

natief is de zogeheten superbus. Van het prototype 

van de superbus hebben wij hier een beschrijving. 

Het goede nieuws daarover is dat dit vervoer-op-

aanvraag betreft. Althans zo zou die superbus 

kunnen starten. Het is vervoer dat tegemoetkomt 

aan de wensen van het woon-werkverkeer waarbij 

de mensen de auto inderdaad laten staan. Het 

pakket openbaar vervoer wordt op die manier 

vergroot. Er is geen nieuwe infrastructuur nodig 

om die superbus te laten rijden, ofschoon die wel 

met infrastructuur ondersteund kan worden, zodat 

hij hoge snelheden kan halen. Dat is echter niet 

noodzakelijk. 

Wij hebben een motie voorgelegd, niet om deze 

superbus ineens te omarmen als dé oplossing voor 

alle vraagstukken, maar wel om het college en de 
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Staten te vragen hierna onderzoek te doen. Met 

name met de Gedeputeerde Staten van provincies 

in de noordvleugel van de Randstad om met hen 

in gesprek te gaan om gezamenlijk de mogelijkhe-

den van deze superbus te verkennen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Volgens mij heeft de commissaris maar één 

probleem met deze superbus, namelijk dat hij niet 

in zijn garage past. 

De VOORZITTER: Het is de vraag of hij in de file 

past.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! U zult versteld staan van 

in welke garage deze superbus past. Sommige 

garages zijn immers groot genoeg. Het gaat er 

echter meer om de bochten te kunnen halen.

Motie M12 (ChristenUnie): Superbus

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijéén op 15 mei 2006, ter vaststelling van de 

Voorjaarsnota;

constaterende dat:

- het Consortium Superbus van TU Delft, 

Connexxion en Volker Wessels flink aan de 

weg timmert;

- de superbus van Wubbo Ockels de goede 

eigenschappen van het railvervoer combi-

neert met de goede aspecten van het wegver-

voer;

- deze superbus in de recente studie van de 

rijksoverheid inzake de Zuiderzeelijn erg 

goed scoort en als goedkoopste alternatief en 

minst milieubelastende optie uit de bus rolt;

overwegende dat:

- het systeem ‘snelvervoer op aanvraag’ op 

korte termijn uitwerking verdient;

- dat superbussen in steden emissiearm 

kunnen rijden;

- voor de superbus geen aparte, dure kunst-

werken nodig zijn;

- de superbus-technologie flexibel is, omdat 

zij niet in onveranderlijke infrastructuur zit, 

maar in voertuigen die regelmatig kunnen 

worden aangepast en verbeterd;

- de superbus een belangrijke bijdrage levert aan 

de innovatie van het openbaar vervoer;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

om:

- op korte termijn met de andere provincies in 

de Noordvleugel van de Randstad in gesprek te 

gaan om gezamenlijk de mogelijkheden van de 

superbus te verkennen;

- de resultaten van deze gedachtewisseling te 

betrekken bij de voorbereiding van de begro-

ting 200�.

En gaan over tot de orde van de dag,

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

Inmiddels meld ik u dat de stad Utrecht door een 

grote stroomstoring is getroffen. Wij draaien hier 

op een noodaggregaat. Wij moeten zien dat wij 

voor het diner dat nu niet bereid kan worden, iets 

anders te eten krijgen.

Het woord is aan de heer Witteman.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Net als de ChristenUnie komen ook wij tot de 

conclusie dat deze voorjaarsnota in grote lijnen 

overeenkomt met die van 2005. Onze op- en 

aanmerkingen komen daarom ook in grote lijnen 

overeen met onze bijdrage van 2005. Het doet 

ons deugd dat het financiële perspectief voor de 

komende jaren positief is. De verkoop van de nuts-

voorzieningen hebben uiteraard voor het belang-

rijkste deel daaraan bijgedragen. 

Wat de bestuurlijke ontwikkeling betreft, blikt de 

voorjaarsnota vooruit met de bevindingen van de 

Holland-Acht, een achttal benoemde bestuurders. 

Gelukkig zijn het de gekozen bestuurders in de 

Tweede Kamer die hierover straks de knoop zullen 

doorhakken. De SP is altijd voor een middenbe-

stuur geweest dat dichter bij de burger staat en 

daarmee herkenbaarder is in zijn optreden.

De herindeling op de Heuvelrug wordt in de voor-

jaarsnota beschouwd als een relatief soepel verlopen 

procedure. De verwachtingen aangaande nieuwe 

gemeenten worden positief geacht. Volgens de 
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mening van de burgers in de voormalige gemeen-

ten die nu de gemeente Heuvelrug vormen, is het 

niet verwonderlijk dat dit soepel is verlopen. Wij 

hadden echter graag meer aandacht besteed gezien 

aan een daadwerkelijk peilen van wat de burgers nu 

echt vonden van hun herindeling. Wat ons betreft 

zijn de meeste inwoners van de MALDD-gemeen-

ten gewoon gedwongen om aan de herindeling mee 

te werken. Dat is niks relatief soepel dus. Wij hopen 

dat bij een eventuele herindeling in de Vallei en in 

het Vechtplassengebied lering wordt getrokken uit 

de gang van zaken op de Heuvelrug.

Dat de provincie zich nog meer kan bewijzen door 

discussie over structuur en positie met betrekking 

tot de bestuurlijke ontwikkeling, wordt door de 

SP onderschreven. Dan dient men echter uiter-

aard ook intern te kunnen openstaan voor op- en 

aanmerkingen. Complimenten dus, maar ook 

kritiek. Als wij een vraagteken zetten bij bepaalde 

voorzieningen in de begroting die dan door de 

gedeputeerde worden bestempeld als ‘geknor’ of 

als wij kritische kanttekeningen plaatsen over de 

zoveelste nevenfunctie van onze commissaris, dan 

wordt dat afgedaan als gekakel. Dan zou ik toch 

graag eerst de interne discussie willen voeren over 

de wijze waarop benoemde bestuurders omgaan 

met bestuurders. Respectverlening dient hierbij wel 

uitgangspunt te zijn voordat wiens mening dan ook 

wordt gediskwalificeerd.

Terug naar de bestuurlijke ontwikkelingen en 

de positie hierin van onze provincie. Als SP 

hebben wij hierover een afwijkend standpunt 

ingenomen. Zo hebben wij tegen het zogenaamd 

bestuurlijk positioneren van de provincie Utrecht 

gestemd, zijn wij tegen de vorming van een grote 

Randstadprovincie, zijn wij tegen de NV Utrecht 

en waren wij tegen de gemeentelijke herindeling op 

de Utrechtse Heuvelrug. U hoort het: typisch SP, 

overal tegen. Maar wel voor een grotere betrokken-

heid van de burgers bij alle nieuwe plannen. Dat 

betekent aangaande de genoemde beleidsthema’s 

dat die wel het vertrouwen uitspreken in de huidige 

toekomst van onze provincie, vastgesteld in het 

Streekplan 2005-2015. Gebleken is echter dat er 

binnen het streekplan regels en voorwaarden zijn 

opgenomen die in tegenspraak met elkaar zijn of 

kunnen zijn. Bijvoorbeeld aan de ene kant de zorg 

voor cultuur en landschap en aan de andere kant 

de druk om in woningbouwlocaties te voorzien. 

Deze regelgeving zal in de komende jaren nog de 

nodige zorg en aandacht vragen bij de uitvoering.

De cultuurhistorische hoofdstructuur is bij dit 

college in goede handen. Utrecht heeft dan ook 

veel te bieden, zoals met de derde Hollandse 

Waterlinie, de Grebbelinie en een groot aantal 

zogenoemde parels. Graag zien wij in de komende 

periode een visie van het college waar de provincie 

Utrecht komt te staan. Wij vertrouwen erop dat dit 

in het uitvoeringsprogramma 2007 verder wordt 

verwoord. Het kan immers niet zo zijn dat iedere 

stapel oude stenen wordt gepromoveerd tot cultu-

reel erfgoed.

Met betrekking tot de stedelijke vernieuwing 

spreken wij het vertrouwen uit dat de provincie 

de juiste weg zal vinden. Met name de sloop van 

goedkope huurwoningen en de bouw van dure 

koopwoningen dient te worden tegengegaan. De 

ambitie om minimaal dertig procent sociale huur- 

of koopwoningen te realiseren, wordt nog niet 

overal gehaald. De resultaten van de commissie 

Bouwstagnatie wachten wij met belangstelling af. 

‘Op weg naar een andere overheid’ geeft volgens de 

rijksoverheid aan dat de overheid niet vanuit zich-

zelf dient te redeneren en te handelen, maar vanuit 

de optiek van de burger. Dat is een uitgangspunt 

dat wij graag onderschrijven, zoals onze stelling-

name aangaande de herindeling op de Heuvelrug 

reeds heeft bevestigd. Dat een en ander binnen 

de provincie Utrecht leidt tot een streven naar 

een kwalitatief betere organisatie, is voor ons niet 

synoniem met een goede dienstverlening. De lagere 

overheden, dus de gemeenten, hebben recht op een 

goed functionerende provincie.

Het financiële perspectief over de jaren 2006 tot 

2009 ziet er zonnig uit. Voor een deel wordt dit 

veroorzaakt door de stijging van het bedrag van de 

opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Van zo’n 

€ 92.000.000 in 2006 oplopend tot € 106.000.000 in 

2009. De SP is tegen een onnodige lastenverzwaring 

voor de burger, zelfs als het hier gaat om het bezit 

van een motorvoertuig. 

Wat het agrarische natuurbeheer betreft, wil de SP 

graag een voorzet doen, hoe kleinschalig het ook 
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is. De karakteristiek voor het Groene Hart, in het 

bijzonder voor het Utrechtse westelijke weidegebied, 

zijn de koeien in de wei. De agrarische natuur-

vereniging de Utrechtse Venen heeft het initiatief 

genomen te bewerkstelligen dat een aantal van haar 

leden de koeien niet op stal laat staan. Hiervoor 

is een inzamelingsactie georganiseerd waarbij 

de opbrengst wordt gebruikt om de betrokken 

melkveehouders enigszins tegemoet te komen in 

de kosten die het in de wei brengen van de koeien 

met zich meebrengt. De melkveehouder die zich 

verplicht om in de komende tien jaar zijn koeien 

naar de wei te brengen, ontvangt de lieve som van 

€ 150 per jaar uit de pot van de inzamelingsactie. 

Wij hebben een motie genaamd ‘Koeien in de wei’. 

Wij stellen daarin voor de jaarlijkse kosten daarvan 

ad € 15.000 te betalen met de niet door de SP 

gebruikte gelden in het afgelopen jaar voor vergoe-

ding van de fractiekosten. 

Motie M13 (SP): Koeien in de wei

Provinciale Staten van Utrecht, in openbare 

vergadering bijeen op 15 mei 2006;

behandelend de voorjaarsnota 2006;

overwegende dat:

- het voor het Groene Hart en in het bijzonder 

de Utrechtse Venen het karakteristiek is dat er 

koeien in de wei staan;

- het hogere kosten met zich meebrengt voor de 

melkveehouder om de koeien niet op stal te 

laten;

- de agrarische natuurvereniging de Utrechtse 

Venen een actie heeft gehouden om geld in te 

zamelen om een aantal agrariërs een kleine 

financiële compensatie (€ 150 per jaar) te 

geven om gedurende de komende 10 jaar zich 

te verplichten de koeien in de wei te brengen;

- de SP-fractie over 2005 een fractiebudget had 

van circa € 24.000 (dit is inclusief inzet van 

een fractiemedewerker);

- de SP-fractie van dit budget slechts ruim 

€ �.000 heeft besteed en dat derhalve het 

restantbedrag van € 15.000 zal terugvloeien in 

de algemene middelen van de provincie;

verzoeken het college:

- het bedrag dat de agrarische natuurvereniging 

de Utrechtse Venen heeft ingezameld met 

het doel haar leden een kleine compensatie 

te geven voor het in de wei brengen van de 

koeien te verdubbelen met een bedrag van 

maximaal € 15.000 zijnde het bedrag dat 

de SP-fractie niet heeft gebruikt in 2005 als 

zijnde budget voor ondersteuning van de 

fractie.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Zij kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat de provincie er warmpjes bij zit, is algemeen 

bekend. Een bedrag van bijna € 600.000.000 is 

beschikbaar. Worden daarvan de noodzakelijke 

reserves afgetrokken dan resteert een bedrag van 

maximaal € 345.000.000, waarvan het college 

€ 150.000.000 in de komende jaren wil inzetten. 

Het AD/UN heeft onder zijn lezers een onderzoek 

gedaan over wat er gedaan zou kunnen worden 

met het provinciegeld. Dit onderzoek is net zo 

representatief als het onderzoek dat toentertijd is 

gedaan bij het vaststellen van de projecten van de 

Agenda 2010. Veel van de respondenten geven aan 

dat het geld direct terug moet naar de burgers. Eén 

van hen vertelde zelfs dat als de provincie voor 

Sinterklaas wil spelen, zij dan een mijter moet 

opzetten. Dat vinden wij ook. Wij pleiten er dan 

ook voor een groter belang in de energievoorzie-

ning terug te kopen. Gasprom, de Russische ener-

giegigant, heeft zijn oog reeds laten vallen op de 

versnipperde energiemarkt in Nederland. Daarnaast 

worden overheden door het ministerie geadviseerd 

hun belang in de energievoorziening niet meer te 

verkopen. Voor Utrecht komt deze oproep helaas te 

laat. Wij roepen de provincie dan ook op in overleg 

met de andere overheden een aanmerkelijk belang 

te nemen in het hoogspanningsnet voordat dit te 

laat is.

Ten slotte nog enkele losse opmerkingen. Wat de 

beleidsontwikkeling betreft dient een bedrag van 

€ 500.000 beschikbaar te komen voor, zoals dat 

wordt genoemd, provinciale smeerolie ten behoeve 

van de financiering van de onrendabele top bij 
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sociale huurwoningen. Graag ontvangen wij een 

uitleg wat wij daaronder moeten verstaan.

Ten aanzien van de bestrijding van de muskusrat 

komen wij tot de conclusie dat ondanks de inzet 

van het Openbaar Lichaam Muskusratbestrijding 

(OLM) er nog steeds sprake is van een onbeheers-

bare situatie, zoals in de voorjaarsnota is vermeld. 

Volgens ons wordt het tijd eens te bekijken of het 

ook anders kan. In Duitsland kijkt men anders 

aan tegen de bestrijding van muskus- en beverrat. 

Natuurlijk valt er voor het al dan niet bestrijden 

van die dieren wat te zeggen. Er is niet één waar-

heid in dezen. Wij vinden dat het niet bestrijden 

van muskusratten, en het vergoeden van schade aan 

betrokkenen, een kans verdient. Wij dienen hierbij 

dan ook een motie in waarin wij het college oproe-

pen een proef voor te stellen aan de commissie 

Water en Milieu, waarbij over een bepaalde periode 

en in een bepaald besloten gebied de muskusrat 

niet meer bejaagd wordt. Volgens deskundigen zou 

de aanwas van de muskusrat ten opzichte van de 

huidige situatie op een natuurlijke wijze afnemen, 

waarmee het probleem dat door de muskusrat 

wordt veroorzaakt, ook kleiner wordt.

Motie M14 (SP): Muskusratbestrijding

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 15 mei 2006;

overwegende dat:

- de muskusratbestrijding sinds 10 jaar is 

ondergebracht in het Openbaar Lichaam 

Muskusratbestrijding;

- sindsdien de populatie muskusratten in de 

provincie Utrecht nog steeds groeiende lijkt te 

zijn en dat er momenteel sprake is van ‘een 

onbeheersbare situatie’ ondanks alle inspan-

ningen van de bestrijders;

- deskundigen op het gebied van flora en fauna, 

zoals Midas Dekker, kanttekeningen plaatsen 

bij de wijze  waarop in Nederland met het 

‘probleem’ muskusrat wordt omgegaan;

verzoeken het college:

- een voorstel op te stellen om een proef te doen 

gedurende een bepaalde periode waarbij de 

muskusrat in een bepaald gebied niet meer 

wordt bestreden en de schade die door de 

muskusrat wordt veroorzaakt te vergoeden;

- na afloop van de periode de proef te evalueren 

op doeltreffendheid en de kosten aan de hand 

waarvan een effectieve wijze van omgaan met 

de muskusrat kan worden vastgesteld.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie wordt voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadslaging. 

Zij kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De piramide van Austerlitz ontbreekt na het zoveel-

ste achtereenvolgende jaar niet in de Voorjaarsnota. 

Wij verwachten dat deze problematiek nog wel enige 

jaren zal blijven doorgaan, zolang het bestuur van 

de stichting niet de hand in eigen boezem durft te 

steken. Wellicht dat dit bestuur zelfs aangeklaagd 

kan worden voor het vernielen van de zogeheten 

parel. Herstel lijkt volgens onderzoek door 

Oranjewoud niet meer mogelijk. 

Voor de whisperbus wordt een budget van 

€ 1.400.000 voorzien. Alleen in de gemeente 

Apeldoorn wordt het principe van de whisperbus 

toegepast. Door marktwerking – leveranciers en 

gebruikers van de bus willen er echter niet aan – lijkt 

het inzetten op een biodieselbus haalbaarder te zijn. 

De provincie dient volgens ons dan ook haar positie 

in deze ontwikkeling te heroverwegen.

Waar waren die bezuinigingen destijds voor nodig? 

Veel goede taken zijn wegbezuinigd terwijl er poen 

zat blijkt te zijn.

Ten slotte kom ik bij risico’s met kans van voor-

komen en het schadebedrag. Een rekenkundige 

benadering waarbij de Monte Carlo-analyse al is 

gehanteerd. Altijd handig om statistische deskundig-

heid in huis te hebben. Bij twee onderwerpen plaat-

sen wij kanttekeningen. Ten eerste: de baggerstort 

Zevenhuizen. Onder druk van de provincie heeft 

de gemeente Amersfoort afspraken gemaakt met 

Smienk als toekomstige exploitant van een bagger-

stort. Nu een en ander niet meer in die omvang zal 

worden gerealiseerd, wordt de gemeente Amersfoort 

met een schadeclaim geconfronteerd in de orde 

van € 5.000.000. Een en ander is tussen partijen 

overeengekomen indien de baggerstort onverhoopt 

door zou gaan. Het lijkt voor de hand te liggen dat 

Amersfoort een deel van deze schade zal verhalen op 
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onze provincie. Hiervoor is echter geen voorziening 

getroffen.

Het tweede punt betreft de put van Weber ofwel 

de Nedereindese Plas. De gemeente Utrecht heeft 

deze plas voor de somma van € 1 verkocht aan 

de huidige eigenaar, een en ander uiteraard met 

toestemming van de provincie. De provincie is 

steeds toezichthoudster en handhaafster geweest 

van de voormalige stortplaats. Helaas is niet meer 

vast te stellen wat er precies is gestort omdat de 

provincie begin jaren negentig van de vorige eeuw 

alle stortbonnen heeft vernietigd. Feitelijk weet de 

gemeente Utrecht dus niet wat men gekocht heeft. 

Voor de afdekking van de stortfronten zijn diverse 

scenario’s ontwikkeld. Eén ervan is het om niet 

betrekken van klei uit de toekomstige Haarijnse 

Plas. Zou daarvoor betaald moeten worden, dan 

zou het afdekken zeker € 10.000.000 duurder 

worden. Van de nu geraamde € 6.000.000 zouden 

de kosten dan kunnen oplopen tot € 16.000.000. De 

provincie blijft volgens ons medeverantwoordelijk. 

Ook van dit risico echter zien wij niets terug in de 

risicoparagraaf.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Enigszins afwijkend van wat de meeste 

fracties hebben gedaan, maak ik van de gelegenheid 

gebruik u te melden dat de SGP u niet zal verrassen 

met een regenbui van moties. Wij hebben daarover 

met elkaar gesproken en geconcludeerd dat wij dat 

eigenlijk niet zouden moeten doen, in afwachting 

van wat het college zou doen met de beantwoor-

ding van onze vragen in eerste termijn. De SGP 

heeft met enige moeite getracht hieraan gevolg te 

geven.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hadden al afgesproken dat wij niet 

zoveel moties zouden indienen en dan altijd nog 

pas in tweede termijn. Tegen dat laatste heb ik 

destijds geageerd. Aangezien het verkiezingsjaar is, 

is deze maatregel direct overboord gegooid en komt 

de PvdA met een diarree aan moties.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik begrijp dat de PvdA met deze reactie 

geen moeite heeft.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik reageer hier straks wel op. Ik kan het 

nu wel even ophouden.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! De SGP heeft bij deze voorjaarsnota 

natuurlijk ook geconstateerd dat daarin geen 

indrukwekkende beleidsnotities te vinden zijn. In 

de afronding van een collegeperiode vinden wij het 

ook passend, de ambitie bij de periode neerzettend, 

dat vervolgens bekeken wordt wat er in deze peri-

ode nog moet worden gedaan en dat niet allerlei 

massieve beleidsinzetten gepresenteerd worden die 

dit college in feite niet meer kan realiseren, maar 

die in een nieuwe Statenperiode hun beslag zullen 

moeten krijgen.

Natuurlijk heeft de SGP ook kritische kantteke-

ningen. Maar toch brengen wij jegens het college 

onze waardering tot uitdrukking. De SGP vindt 

dat er belangrijke aanzetten zijn gedaan in deze 

periode, zeker vergeleken bij de vorige. Daarbij 

denk ik alleen maar aan Agenda 2010 en ook aan 

het projectmatig werken. Dit college straalt dus 

duidelijk iets anders uit. Op dat punt hoor ik 

andere geluiden dan die klonken ten aanzien van 

het vorige college. Ook bij de gemeenten op het 

punt van communicatie met de lokale overheden. 

Dat daarover nog wel een paar vraagpunten liggen, 

is helder. In het algemeen gesproken, vinden wij dat 

het college op dit punt als presterend college heel 

mooie aanzetten heeft gegeven.

Daarnaast spreken wij jegens het ambtelijk apparaat 

en in het bijzonder jegens de griffie onze waarde-

ring uit. Speciaal jegens de griffie voor de inhaal-

slag die er in de afgelopen maanden is gemaakt 

om als dienstverlenende griffie de Staten op een 

uitnemende wijze van dienst te zijn. Op dat punt is 

er een aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt.

De financiële positie van de provincie is uitermate 

gunstig. In dat verband ondersteunen wij de typi-

sche coalitiemotie, alhoewel dit, eerlijk gezegd, een 

soort motie uit de oude doos is. Wetend dat andere 

fracties dan die van de coalitie alle jaren het beleid 

in feite hebben neergezet van: geen trendmatige 

verhoging als het niet nodig is. Dan mag toch in 

het tijdperk van het dualisme verwacht worden dat 

de coalitiefracties daarover ook met andere frac-

ties in overleg treden. Overigens merk ik in deze 

vergadering een opmerkelijke coalitiemotieregen 

op. Dat is nieuw. Dat is dan ook een aanloop naar 
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de komende verkiezingen. Dat zou de vraag van 

mevrouw Van Keulen weer oproepen. Maar dat 

gaan wij dus niet doen.

Er is dit jaar ruim € 16.000.000 voor nieuw beleid 

beschikbaar. Dat betekent dat er heel veel wordt 

geïnvesteerd. De lijnen die door het college zijn 

getrokken, ondersteunen wij. Daarnaast heeft het 

college uitspraken gedaan over het laten vrijvallen 

van € 150.000.000 voor de periode na dit college. 

Op zichzelf is dat een uitspraak die de Staten van 

het college hebben gevraagd in de zin van duidelijk 

te maken wat beleidsmatig zou kunnen vrijvallen. 

Dat wil zeggen zonder te rekenen met de invloed 

van rentebaten en bijkomende lasten op de exploi-

tatie. Op dat punt hebben wij ons ook wel eens in 

de commissie uitgelaten dat, gelet op de periode 

van nu met de verkiezingen in aantocht, het goed 

zou zijn die discussie te voeren voorafgaand aan 

de Statenverkiezing en de kiezer te laten zien wat 

er te kiezen valt. Daarom vinden wij het goed dat 

het college die keuze nu niet voor ons gaat maken, 

zeker niet op de wijze waarop het college dit heeft 

voorgesteld. Daarom is het goed dat wij als Staten 

hier uitspreken dat het ons vooral gaat om de 

fysieke leefomgeving en de sociale cohesie. Het 

moet te doen zijn voor de samenleving die in de 

tweedeling dreigt te geraken en die een verwrongen 

samenleving dreigt te worden voor een deel van 

onze burgers, vooral in stedelijke vernieuwing 

heel veel geld te investeren om de leefomgeving 

op dat punt en daarbinnen de sociale cohesie echt 

een diepte-investering te geven en daarvoor een 

toekomstbestendig beleid neer te zetten. Dat zal 

dan het hoofditem worden met daarbij aandacht 

voor natuur, maar ook voor landbouw, voor mobi-

liteit en uiteraard ook voor het jeugdbeleid. Daar 

kom ik straks nog op terug.

Wij staan straks ook bijna aan het einde van een 

periode waarin wij voor het eerst met elkaar als 

Staten dualistisch gewerkt hebben. Op dat punt 

zijn er enige slagen gemaakt. Er zijn ook zaken 

in een eerste evaluatie meegenomen. Wij hebben 

echter nog niet de opbrengst meegenomen van de 

commissie Hermans. Zonder de discussie over de 

opzet te willen overdoen, zijn daarbij natuurlijk 

wel nuttige zaken genoemd die door ons nog eens 

onder ogen gezien moeten worden. Ik stel dan de 

vraag of het niet goed zou zijn als wij als Staten 

voor het einde van deze periode het dualisme 

zouden evalueren, ook op het punt van de positie 

van de voorzitter, dan wel plaatsvervangend voor-

zitter. Iedereen weet dat er op een heel goed wijze 

is samengewerkt. Het punt echter van de posities 

die men daarin heeft, de body die de een heeft en 

die de ander overhoudt, doet ons afvragen of dit 

niet eens een keer moet leiden tot een evaluatie en 

een uitspraak van de Staten. Daarom vraag ik heel 

graag aan de plaatsvervangend voorzitter van de 

Staten of hij het initiatief wil nemen om met ons in 

deze periode het dualisme onder andere op dit punt 

nog eens te evalueren.

Een prachtig voorbeeld van dualisme is al genoemd 

door de voorzitter bij de installatie van een nieuw 

Statenlid. Dat betreft de nota inzake stagnatie 

woningbouw. Daarop ga ik nu niet verder in, maar 

ik zeg nu alvast dat wij in de eerste plaats moeten 

oppassen dat wij via een aanjaagteam en een 

nota vanuit de Staten uit de pas gaan lopen. Ten 

tweede is het buitengewoon belangrijk dat voordat 

wij daarover allerlei proefballonnen over locaties 

loslaten, wij met de gemeenten en andere partners 

eerst overleg plegen om te kijken welke strategie wij 

kiezen. Wij moeten immers voorkomen dat project-

ontwikkelaars de markt op gaan en dat, net als in 

Vathorst 2, gemeenten bijna achter het net vissen. 

Laat dat straks niet de uitkomst zijn van deze nota. 

Dat zou buitengewoon frustrerend zijn.

Enkelen hebben al gewezen op het aspect van 

verkeersveiligheid. Dat is lange tijd niet zo heel erg 

een hot item te zijn geweest. Gelet op de rapportage 

over het aantal verkeersdoden dreigt het dat nu 

te worden, mede gelet op de klachten die vanuit 

de samenleving tot ons komen. GroenLinks heeft 

daarop al geattendeerd. Het is heel goed als voor 

dat punt opnieuw aandacht wordt gevraagd in 

de commissie en daarvoor ruimte en geld vrij 

te maken. Aangaande de mobiliteit vragen wij 

daarnaast nog aandacht voor het onderliggend 

wegennet. Dat moet op het hoofdwegennet in een 

evenwichtige ontwikkeling komen. 

Naast anderen heeft de SGP aandacht voor de 

natuur. Daarnaast vragen wij ons af of wij wel goed 

in beeld hebben dat, als wij de natuur alleen maar 

vanuit de natuuroptie benaderen en te weinig zicht 

blijven hebben op de plaats van de landbouw als 

integraal onderdeel van die natuur, het ons van 

de andere kant veel geld gaat kosten als wij die 
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natuurlijke functie verwaarlozen. Kijk maar naar 

de Vechtstreek. Daar is aandacht voor gevraagd 

door de VVD en de PvdA. Een van de items is ook 

de achterblijvende ontwikkeling in de landbouw 

en de verrommeling van het landschap daardoor. 

Laten wij die natuurlijke dragers in beeld blijven 

houden. Ik breng dit even in relatie tot het Groene 

Hart. Daar is zeer veel aandacht voor natuur en 

recreatie, maar bijna geen integrale aandacht voor 

de landbouw in het Groene Hart. Dat komen wij 

straks tegen. Daar waarschuwt de SGP-fractie 

voor. Laten wij oppassen dat wij op dat punt de 

instandhouding van de agrarische bedrijven als 

dragers van het landschap niet alleen vanuit een 

soort conservatisme, maar echt vanuit het beheer 

van ons landschap niet verwaarlozen. Ik vraag het 

college met nadruk daarvoor aandacht te hebben, 

ook in verband met de positieve ontwikkelingen 

in het Groene Hart. Vanaf 1985 is het polderland-

schap daar door verstedelijking al met een kwart 

ingekrompen. Aandacht voor die ontwikkeling 

steunen wij van harte.

Als het gaat om het programma cultuur, onder-

steunen wij wat het CDA heeft gezegd over het 

internetprogramma van RTV Utrecht en plaatsen 

wij kanttekeningen bij de vraag of de provincie een 

taak heeft om het muziekpaleis in de stad Utrecht 

financieel te ondersteunen. Er is al een eerste 

uitspraak in die richting gedaan. De SGP gaat 

daarin echter niet mee. 

Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor het achter-

blijven van restauratie van monumenten, ook wat 

kerken betreft, door het achterblijvend rijksbeleid. 

Als het gaat om cofinanciering zouden wij, zeker 

gelet op de financiële positie van de provincie, 

vragen hieraan aandacht te schenken. Als dat 

namelijk achterop raakt, zou dat ook in financiële 

zin een boemerangeffect voor ons kunnen veroor-

zaken.

Wat de piramide van Austerlitz betreft, moeten wij 

zonder een grondige analyse niet gaan repareren 

en plakken. 

Wij vragen voorts een duidelijke toezegging over 

onze positie als provincie als het gaat om de 

discussie die minister Remkes heeft, naar aanlei-

ding van de masserende aanpak van de Holland-

Acht, over ‘maatwerk in het midden’. Op zichzelf 

is dat een inspirerende titel. Wij hebben als Staten 

een kaderstelling gedaan. Daarover hebben wij met 

het college verschillende keren gesproken. Op dit 

moment heb ik er geen kijk op wat onze zichtlijnen 

zijn bij deze discussie. Op basis van de kaderstelling 

vraag ik het college nog in deze collegeperiode 

eindelijk eens te komen met een integrale discus-

sienota. Ik ben anders bang dat de discussie zó zal 

divergeren dat wij aan de achterkant van dit verhaal 

nog eens wat roepen. Iedereen kan naar allerlei 

meetings gaan, en dat moet ook mogelijk zijn, maar 

laten wij zelf als Staten, nu daartoe aanzetten zijn 

gedaan, duidelijk met elkaar tot uitspraken komen, 

niet alleen over één deel van deze discussie, maar 

integraal. Als er immers sprake is van schaalvergro-

ting op provinciaal niveau heeft dat betekenis voor 

het lokale niveau en voor het Rijk. 

In deze voorjaarsnota hebben wij kennis genomen 

van een aanpak van het college die anders en beter 

is. Dat geldt niet alleen voor de bestuurlijke kant 

van dit verhaal, maar ook voor de organisatie. Op 

dat punt wijk ik wat af van het soms wat kommer-

en-kwelachtige commentaar op het niveau van 

de ontwikkeling van onze organisatie. Ik stel met 

het college vast dat aan het einde van de vorige 

periode de organisatie niet wist hoe er projectmatig 

gewerkt moest worden. Die organisatie was moe 

van alle veranderingen die soms alleen voor de 

bühne plaatsvonden. Wij waarderen het dat deze 

organisatie op een aantal punten een ontwikkeling 

heeft doorgemaakt die, wat contacten met gemeen-

ten betreft, in ieder geval iets heeft laten zien van 

coöperatief werken. Er zijn op dit punt inderdaad 

inhoudelijke ontwikkelingen gaande. Wij onder-

strepen dat van harte en steunen de motie van 

GroenLinks als een soort doorstart, maar niet als 

een start van iets dat nog niet is begonnen. Laten 

wij het juist als een steun aan de organisatie zien.

Het programma Andere overheid bevat het streven 

om in 2007 65% van de dienstverlening via internet 

te laten plaatsvinden. Onze fractie maakt zich heel 

veel zorgen over de wijze waarop en de mate waarin 

de provincie dit denkt te bereiken. Wij vragen het 

college heel nadrukkelijk op heel korte termijn 

een plan van aanpak op tafel te leggen met een 

stappenplan om te komen tot een infrastructuur, 

tot een beheersorganisatie, tot een deskundigheid 

om inderdaad ‘die andere overheid’ op dit punt 

te kunnen zijn. Als voorbeeld geldt de Wet wabo; 
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maar in feit gaat het overal om, omdat de burger 

met een klik op de muisknop als het ware integraal 

informatie kan krijgen of dat de burger, bedrijven 

of instellingen anders bij allerlei overheden, of bij 

de provincie als het gaat om sectoren, informatie 

meerdere keren moet opvragen. Die integraliteit 

kan alleen ontstaan door de zaken digitaal te orga-

niseren. Op dat punt hebben wij enige zorg, want 

zoals het nu gaat, komt het niet van de grond en 

dan doen wij onze burgers, instellingen en bedrij-

ven tekort.

Afrondend nu nog enkele zaken. In de voorjaars-

nota heeft het college het over ‘de andere overheid’. 

Soms denk je dat het kabinet een andere overheid 

alleen maar als een overheid op het niveau van 

Overtoom wil zijn: u vraagt en wij komen. Of 

andersom. Wij hebben daarvoor al eerder aandacht 

gevraagd. Het college duidt het nu zelf ook al enigs-

zins aan: die overheid is veel meer dan alleen maar 

een dienstverlenend instituut in de zin van wat een 

ander vraagt zullen wij voor u regelen. Die overheid 

heeft ook een eigen gezag. Dat betreft kaderstelling, 

beleidsontwikkeling, handhaving. Die overheid 

moet ook op die punten overheid zijn. Daaraan 

heeft onze samenleving behoefte. Wij kunnen niet 

meer verder met het vrijheid-blijheidverhaal, ook 

niet als overheid. Daarom willen wij een paar zaken 

vanuit dat perspectief nog even benaderen. Anders 

en beter is deze nota, dat is waar. Het is alleen 

maar de vraag of de samenleving in den brede er zo 

veel beter op is geworden. 

Er is een niet te verwaarlozen maatschappelijke 

onrust. Er is gebrek aan bestuurskracht en soms 

lijken politici mensen te zijn die als er wat mis 

gaat in één keer als een soort brandwacht roepen: 

ontbinden dan binden. Ik denk dat het belangrijk 

is dat wij in deze zaak proberen, ook als overheid 

en niet als politieke brandstichters, soms allerlei 

dingen te roepen die buitengewoon negatieve 

effecten teweegbrengen. Zo weet iedereen dat de 

SGP een bepaalde opvatting heeft over de islam als 

godsdienst. Maar ik verbaas mij erover als SGP-er 

dat politici die dat standpunt niet hebben en die 

op dat punt heel pluriform denken – dat is dan 

echter de invulling die zij kiezen – ongenuanceerde 

dingen roepen over allochtonen en over zaken die 

plaatsvinden in dat deel van onze samenleving 

waar men eerst geen weet van had en waar nu 

na vrijheid, blijheid en multi-culti ineens heel 

merkwaardige dingen worden geroepen. Laten 

wij proberen consistent een vaste politieke lijn te 

ontwikkelen. Dat vergt dat wij niet alleen naar de 

buitenkant van het verhaal moeten kijken, naar de 

gevolgen, maar ook naar de oorzaken. 

Ik rond dit af met een voorbeeld. Jeugdbeleid is 

een heel belangrijk onderwerp in onze Staten. Niet 

ten onrechte, want vorig jaar steeg de vraag  naar 

jeugdzorg met 38%. De SGP-fractie waardeert de 

inzet van het college, maar waardeert ook de inzet 

van de Staten als het gaat om het terugdringen 

van de wachtlijsten, het sturen naar kwaliteit in 

de jeugdzorg en ook de aandacht die de Staten 

daar vandaag voor hebben. Wie had enige jaren 

geleden in ons midden durven zeggen dat de 

provincie projecten voor opvoedingsondersteuning 

zou subsidiëren. Dat zou vanuit de SGP dan een 

puur moralistisch voorstel zijn geweest. Overigens 

zou de SGP dat niet direct voorstellen want die 

partij hecht sterk aan de verantwoordelijkheid van 

ouders. Maar op dat punt kunnen wij dat in deze 

constellatie wel begrijpen. Nogmaals: wij zijn als 

SGP tevreden over die inzet en onze gedeputeerde 

verdient op dat punt lof voor de getoonde inzet.

Wat ons echter verontrust, is dat er opnieuw, na 

heel kort een provinciaal beleid opgezet te hebben, 

signalen zijn dat de provincie van de kaart wordt 

geveegd en dat de gemeenten primaathouders 

worden. Omdat de gemeentelijke verantwoorde-

lijkheid in korte lijnen ook op dat punt helder is, 

zouden wij het buitengewoon betreuren als de 

regiefunctie van de provincie en haar deskundig-

heid die niet alle gemeenten kunnen hebben, 

zouden verdwijnen in de nieuwe opzet die nu 

dreigt. Wij zijn benieuwd welke actie het college 

heeft ondernomen in het IPO om in gezamenlijk-

heid op dat punt een tegenwicht te vormen.

Niet alleen financiële impulsen kunnen het jeugd-

beleid als het ware in een nieuwe dimensie brengen; 

er is een dieper liggende oorzaak. Die oorzaak 

geeft dan aan: gebroken gezinnen, de mate van 

arbeidsparticipatie van beide ouders, het armoede-

vraagstuk en de allochtonenproblematiek. Dat zijn 

geen SGP-items, maar objectief verifieerbare zaken. 

Die problematiek vraagt herkenning en erkenning 

en een daadkrachtige andere aanpak dan alleen 

maar preventief beleid in de zin van het ietwat 

bijslijpen van de gevolgen. Laten wij kijken naar 
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de oorzaak. Dan moeten wij af van alleen maar 

symptoombestrijding. Wij worden geconfronteerd 

met de gevolgen van het vrijheid-blijheiddenken. 

Waar onze jeugd behoefte aan heeft – ik citeer dan 

niet alleen een eigen mening op dat punt, maar ook 

die van de heren Van Eijck en Stemerdink – is een 

zorgzame samenleving, een veilige thuisbasis en 

een doorleefd waarden- en normenpatroon. Veel te 

lang hebben wij gedacht dat de markt dat werk wel 

zou doen, en dat is dan een andere markt dan de 

economische. Jarenlang is het adagium: het gezin is 

de hoeksteen van de samenleving, een ouderwetse, 

achterhaalde, niet meer van toepassing zijnde 

uitdrukking geweest. Gelukkig komt het gezin weer 

terug, ook in de aandacht van dit kabinet: zie de 

Nota gezinsbeleid. Maar ook iemand als de heer 

Van Eijck, commissaris jeugdbeleid in het kader 

van de Operatie Jong, maakt duidelijk dat het van 

belang is het gezin weer te zien als hoeksteen van 

de samenleving. Daarmee zijn niet alleen jongeren 

gediend, maar ook de gezinnen en de samenleving. 

Een goed gezin is een kweekvijver voor burgers die 

geleerd hebben samen met anderen verantwoor-

delijkheid te dragen en die dat straks ook in deze 

maatschappij willen doen. Daarom hecht de SGP 

eraan ook in dit opzicht, in alle ontwikkelingen die 

er zijn, het gezin als hoeksteen van de samenleving 

nadrukkelijk in uw midden neer te zetten in de lijn 

van de Bijbel, waarin huwelijk en gezin organische 

verbanden zijn.

Ten slotte stelt een veranderende samenleving ons 

voor heel veel vragen. Wij kunnen als SGP ook 

niet zomaar op alle vragen een passend antwoord 

geven. Dat wordt een zoektocht. Maar er is een 

vaste koers nodig, een bestuurlijke, vaste koers, een 

overtuiging, dus niet alleen maar een overheid die 

faciliteert, een inspirerend perspectief en een helder 

kompas. In onze diepste overtuiging is en blijft 

dat Gods woord, dat ons wijsheid leert, ook voor 

de samenleving van 2006. In het bijzonder wensen 

wij u en onszelf daarin Gods zegen in een verant-

woordelijke taak die wij hebben voor het ambtelijk 

apparaat en de Utrechtse samenleving.

De VOORZITTER: Dank u wel. Daarmee sluiten 

wij de eerste termijn af. Ik stel voor voor twintig 

minuten te schorsen.

Schorsing van 16.45 uur tot 1�.16 uur.

De VOORZITTER: Ik hervat de vergadering. Het 

woord is aan de heer Van Bergen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het college is dankbaar dat de Staten 

ook de financiële beschouwingen op een paar 

hoofdlijnen hebben neergezet. De details zijn in de 

commissie reeds voldoende besproken. Straks zal ik 

nog reageren op de punten trendmatige verhoging 

van de opcenten, inzet van een deel van het vermo-

gen en risicobuffer. Eerst een reactie in algemene 

zin namens het college.

Er zijn zogezegd een paar kritische kanttekenin-

gen door de Staten geplaatst – daar kunnen wij 

als college best tegen – rond de aanpak van deze 

voorjaarsnota. Een paar daarvan wil ik echter niet 

onbesproken laten. 

Als ik de heer Bijkerk hoor zeggen dat het college 

regeert vanuit de macht der gewoonte en de verde-

lende rechtvaardigheid, dan heeft hij misschien 

gelijk als hij zegt dat er al 24 jaar hetzelfde college 

zit. Daar is hij dan ook heel eerlijk in. Ik begrijp dat 

hij dan gaat uitleggen hoe dat proces anders kan 

verlopen. Hij stelt dan dat de organisatie anders 

moet: andere cultuur, andere manier van werken, 

integraal werken, meer aanpakken. Ik zal daar 

uitvoerig op ingaan. Er zijn natuurlijk al een aantal 

stappen gezet en wij gaan daarmee door. Bij het 

commentaar op de motie die daarover is ingediend, 

zullen wij ook inhoudelijk rapporteren.

De heer Van de Groep spreekt dan van een groot 

déjà vu-gehalte. Ja, dat kan wel, het is ook de 

afspraak dat wij niet met grote nieuwe projecten 

zullen komen, zo vlak voor het scheiden van de 

markt. Hij zegt dan dat het college vooral zicht-

baar is via Agenda 2010. Natuurlijk zijn wij zeer 

zichtbaar via Agenda 2010. Dat was ook met name 

de presterende projecten die wij met de inzet van 

die energiemiddelen de burgers wilden laten zien. 

Wij gaan niet meer uitvoerig in op allerlei reguliere 

beleidszaken die in het coalitieakkoord zitten en 

waarvan de Staten evenzeer kunnen zien dat wij 

daarmee qua uitvoering op schema liggen, en over 

andere belangrijke zaken zoals de sociale agenda, 

mobiliteit, cultuurhistorische hoofdstructuur. Dat 

zijn allemaal, stuk voor stuk, prestaties die wel 

degelijk in beeld zijn. De Staten krijgen dezer dagen 

het brede jaarverslag en men kan dan zien dat deze 
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provincie – de Staten dus voorop – zich niet hoeft 

te schamen voor de middelen die zij heeft ingezet 

en voor de prestaties die de Utrechtse samenleving 

getoond kunnen worden. Gelukkig, zo zeg ik dan 

tot de heer Van Leeuwen, horen wij ook vanuit 

de buitenwereld steeds duidelijker het signaal dat 

deze provincie, en dus ook dit provinciale bestuur, 

gezien worden. Dat wilde ik toch graag namens het 

college, voor zover hij daar zelf aan twijfelt, bij hem 

neerleggen.

Dan enkele hoofdpunten uit de financiële beschou-

wingen. Natuurlijk is de trendmatige aanpassing 

van de opcenten een stevig politiek punt. Vorig 

jaar hebben de Staten besloten eenmalig die 

trendmatige verhoging niet toe te passen. Dat is 

keurig verwerkt in de begroting 2006 en volgende 

jaren: € 3.000.000 structureel, zoals men weet. 

Het amendement dat nu voorligt met ingangs-

datum 1 april 2007, beoogt zo’n zelfde operatie. 

Hoewel het afwijkt van de afspraak hierover in 

het coalitieakkoord, waarover de Staten gaan, voel 

ik mij verplicht de Staten voor te houden wat de 

consequenties daarvan zijn. Ten eerste is de trend 

in 2007 – wij volgen dan de cijfers van het Rijk 

– berekend op 2,2%. Dat is iets lager dan vorig jaar 

en dat betekent dat als de Staten de trend vanaf 

2007 niet toepassen dat dit structureel € 2.000.000 

per jaar aan inkomstenderving met zich meebrengt. 

Cumulatief betekent dat dus dat de nieuwe coalitie 

naast de € 3.000.000 die vanaf vorig jaar doorlopen, 

hierboven op € 2.000.000, in totaal dus € 5.000.000, 

per jaar minder kan uitgeven ten opzichte van 

de prognose die wij in 2005 met elkaar hebben 

gemaakt. Dit voor alle duidelijkheid.

Zoals men in de voorjaarsnota heeft kunnen lezen, 

heeft het college heel duidelijk ervoor gekozen bij 

de begrotingsvoorbereiding 2007 zo mogelijk weg 

te blijven bij structurele uitgaven onder het motto: 

wij willen niet als zittend college over ons graf heen 

regeren: daar gaan de nieuwe Staten immers over. 

Wij adviseren de Staten in dit opzicht ook van hun 

kant, waar het de inkomstenkant betreft en de 

beweging daarin, eenzelfde overweging te volgen. 

Het gaat per slot van rekening pas in, zoals ook in 

het dictum van het amendement staat: per 1 april 

2007, dus na de verkiezingen bij de aanvang van de 

nieuwe Statenperiode.

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

de gedeputeerde met de VVD van mening dat het 

in deze tijd ongewenst is de lasten voor de inwoners 

over ons graf heen te verhogen?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ja. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Vindt de gedeputeerde dat het rekeningresultaat nu 

wel weer zodanig is, ook mede door de opcenten, 

dat er toch langzamerhand geen verdediging meer 

mogelijk is om een verhoging daarvan te rechtvaar-

digen?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ja, ik werd ’s nachts wakker na die 

commissievergadering …

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ja, ik word ook wel eens wakker als ik zwaar geta-

feld heb en dan denk ik ook aan die opcenten.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Maar dat ging dan niet eens over 

tafelen. Toen u mij echter vroeg wat het rekening-

saldo was, zei ik € 8.100.000 en de heer Swane 

heeft het nu waarschijnlijk over € 11.000.000. Dat 

verschil heeft te maken met het gegeven dat het 

eerste bedrag het nettorekeningresultaat is en dat 

heb ik toen inderdaad niet vermeld. Ja, dat is een 

goed resultaat, mag ik zeggen. Ik zou hier echter 

niet met een negatief resultaat moeten komen, 

veronderstel ik.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Maar als de gedeputeerde nu al zijn bespiegelingen 

van vorig jaar nog eens naleest, dan ziet hij toch 

jaar in jaar uit dat dit soort resultaten worden 

behaald? En dan ook dankzij de opcenten. Maar 

hoe kan de gedeputeerde dan met gaten van 

€ 5.000.000 voor het eeuwige leven – dat is immers 

inherent aan structurele uitgaven – blijven verde-

digen dat hij toch daaraan blijft vasthouden? Ik 

kan mij dat heel goed voorstellen op het moment 

waarop hij een door hemzelf geformuleerde 

opdracht heeft waaraan hij wenst vast te houden. 

Dat is natuurlijk goed en dat hij dat voorstelt, is 

ook goed want hij had immers die opdracht, maar 

dat hij het toch nog zo blijft verdedigen, is op z’n 

zachtst gezegd curieus. 
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De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De heer Swane zal hier een consi-

stente portefeuillehouder blijven aantreffen, zolang 

dit coalitieakkoord op tafel ligt. Daarbij zeg ik 

meteen dat de Staten daar uiteindelijk over gaan, 

dus ook de heer Swane. Totdat echter de Staten 

anders besluiten, acht ik het echter mijn plicht de 

Staten ervan te overtuigen dat wellicht hetgeen 

hierover in het coalitieakkoord staat voor het 

college in elk geval aanleiding was om dat uit te 

voeren, maar dat dit misschien ook niet de juiste 

weg was. Als men mij vraagt of ik tegen lasten-

verhoging ben voor de burgers als het goed gaat, 

dan zeg ik daar volmondig ja op. Ik hoor de heer 

Swane ook zeggen dat hij voor belastingverlaging 

voor de burgers is. Dat is een van de motieven 

waarom hij zegt dat de trend niet toegepast moet 

worden. Dan moet ik hem er toch op wijzen dat 

het achterwege laten van de trend vanaf 2007, zoals 

hij beoogt, voor de gemiddelde autobezitter € 3,40 

per jaar scheelt. Maar, let op, hij had het over 

lastenverlaging voor de burgers. Dat geldt dus een 

lastenverlaging voor de autobezitter. Het is voor 

de heer Swane misschien verrassend, maar ik heb 

de CBS-cijfers er nog eens op nagekeken: veertig 

procent van de Utrechtse huishoudens heeft geen 

auto. Dus de lastenverlaging is op z’n minst niet op 

de hele burgerij van toepassing.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De VVD staat volledig open en daagt de gedepu-

teerde ook graag uit een voorstel te doen voor de 

verlaging voor de hele Utrechtse bevolking. Wat dat 

betreft, bestaat er geen misverstand.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wil de gedeputeerde dan ook de 

huishoudens met een lease-auto meenemen, dan 

komt hij op een hoger percentage uit.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De lease-auto’s zitten in mijn bereke-

ning. 40% van de huishoudens heeft één auto, 10% 

heeft twee auto’s en 1% heeft drie of meer auto’s en 

dan hebben wij het over de leasemaatschappijen.

Dat betreft dus de lastenverlichting. In dit voorstel 

geldt die dus uitsluitend voor de autobezitters.

Als de provincie Utrecht nu een extreme opstel-

ling verweten kon worden ten aanzien van de 

hoogte van de opcenten dan hadden wij wellicht 

een probleem, maar wij bevinden ons echter wat 

de hoogte van de opcenten aangaat onder de 

gemiddelde positie van de provincies in Nederland. 

Utrecht staat namelijk op de zevende plaats.

Kan het lijden? Financieel gezien kan dat inderdaad 

lijden, maar laten wij er wel aan denken dat de 

trend wordt toegepast om de inflatie bij te houden. 

Aan de uitgavenkant is de provincie het bedrag 

van die inflatieverhoging kwijt en als die aan de 

inkomstenkant de inflatie wordt weggegeven, boert 

de provincie wel achteruit. Dat wil ik de Staten toch 

wel in overweging geven door mijn manmoedige 

pogingen om hen daarvan af te houden. Men moet 

dat echter bij de afwegingen betrekken. Het nieuwe 

coalitieakkoord moet hieraan straks een nieuwe 

invulling geven. Dat zullen de nieuwe coalitiepar-

tijen moeten doen met de daarbijbehorende midde-

len. De Staten moeten dus nu besluiten of ook zij 

niet over hun graf heen willen regeren.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Gaat de zaak een beetje mank als de 

gedeputeerde Utrecht vergelijkt met andere provin-

cies? De belasting is immers een doelmiddel en doel 

en middelen moeten met elkaar in overeenstem-

ming zijn. Zodra blijkt dat de middelen van de 

provincie ruimschoots voldoende zijn om de doelen 

te bereiken die wij met elkaar hebben gesteld, 

komt de vraag op of die trendmatige verhoging op 

dat punt nog te verdedigen valt. Dan zouden wij 

de laagsten zijn als wij als provinciebestuur onze 

doelen kunnen bereiken met de middelen die wij 

hebben. Dan is dat geen vergelijking die op dat punt 

opgeld doet. Het gaat om onze beleidsdoelen, om 

onze middelen en om wat daarvan nodig is. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Van Leeuwen moet weten dat de 

wetgever de provincie als belastinggebied opcenten 

op de motorrijtuigenbelasting heeft gegeven. Niet 

voor een bepaald doel, maar voor het brede provin-

ciale beleid. Dus voor alle beleidsterreinen. Als de 

trendmatige verhoging achterwege wordt gelaten 

en men zegt daarmee een lastenverlaging voor de 

burger te willen doorvoeren, dan betekent dit dat 

de lastenverlaging naar de autobezittende burgers 

gaat, terwijl de aanwending van de opbrengst van 

het geld van de opcenten op de motorrijtuigenbelas-

ting bedoeld is voor het brede beleid, dus voor alle 

burgers. Dit voor alle duidelijkheid.
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De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat doen wij gaarne, maar dan wel voor 

datgene wat nodig is.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil toch een woord van erkentelijkheid uitspre-

ken jegens de gedeputeerde. Hij verloochent 

zijn afkomst niet, hij blijft voor lastenverhoging 

ongeacht welke argumenten daarvoor worden 

aangedragen. Mijn complimenten.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Een ieder trekke zijn conclusies.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij hebben toch nog een puntje van 

kritiek op de opmerkingen van de gedeputeerde als 

zouden de Staten over hun graf heen willen regeren 

door nu een amendement over het onderhavige aan 

te nemen. Het komt mij voor dat het tarief voor 

2007 gewoon voor die tijd moet worden vastgesteld. 

Dus deze Staten ontkomen niet aan een besluit over 

het tarief en zij kunnen dat niet overlaten aan de 

nieuwe Staten. Dus ik vind het argument dat wij 

over ons graf heen zouden regeren bij de vaststel-

ling van het tarief voor 2007 niet correct.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dan was er nog een tweede punt: 

de inzet van het eigen vermogen. Het CDA, 

meen ik, heeft gezegd een integrale visie en een 

integrale afweging van dat bedrag te missen. De 

heer Van Leeuwen heeft er terecht op gewezen 

dat de Staten het college hebben gevraagd met 

een beargumenteerde notitie te komen over welk 

deel van het vermogen verantwoord ingezet kan 

worden. Die notitie heeft het college gegeven. Wij 

hebben een analyse van het vermogen gemaakt 

met een uiteenzetting over de algemene en bestem-

mingsreserves en met een onderbouwde conclusie 

dat het verantwoord is in het komende decennium 

zo’n € 150.000.000 in te zetten voor nieuw beleid. 

Geleidelijk aan hebben wij ook met renteopbrengs-

ten te maken, maar daarmee zou in een soort 

schommelfonds wel rekening gehouden kunnen 

worden bij het begrotingsbeleid. Bovendien hebben 

de Staten ons nadrukkelijk verzocht niet over ons 

graf heen te regeren door niet met een zogenoemd 

dichtgetimmerd voorstel te komen, maar hierover 

eerst een dialoog met de Staten aan te gaan. Wij 

hebben inderdaad een poging gedaan om te zien 

hoever wij daarmee zouden kunnen komen, maar 

wij zijn al gauw tot de conclusie gekomen dat het 

goed is om, als deze Staten dit college volledig 

faciliteren om tot goede keuzes te komen, zodat de 

Staten in hun verkiezingscampagne en straks bij 

de nieuwe coalitie, op basis van de stukken die er 

liggen tot goede keuzes kunnen komen. Ook wat 

het college betreft, gaat de nieuwe coalitie daarover.

De risicobuffer hebben wij eerder globaal ingeschat. 

Daarin heeft men volkomen gelijk. Dat betrof een 

heel globale raming van € 60.000.000. Dat hebben 

wij ook steeds eerlijk gezegd. De Staten hebben ons 

gevraagd te trachten dat wat preciezer te benoemen 

en wat beter te onderbouwen. Dat hebben wij 

gepoogd in het stuk dat een maand geleden bij de 

commissie voorlag. Daarover zijn nog wat vragen 

gesteld, ik meen ook door de heer Swane namens 

de VVD. Wij hebben getracht die vragen zo goed 

mogelijk te beantwoorden in het blauwtje dat bij 

de stukken is gevoegd. Op dit moment moeten niet 

alleen de Staten, maar moeten wij allen het hiermee 

doen. Als het gaat om de bedrijfsrisico’s hebben wij 

een benchmark losgelaten over alle provincies hoe 

het eruit ziet. Dan komen wij ongeveer uit op drie 

procent van de jaarlijkse omzet. Dat is voor onze 

provincie € 10.000.000 als een redelijke raming. 

Op de niet-reguliere beleidsrisico’s hebben wij de 

zogeheten Monte Carlo-methode losgelaten – dat 

is een instrument dat overigens in het hele land 

wordt gehanteerd om risicokansberekeningen te 

maken. Daarover hebben wij het immers. Als wij 

alle risico’s kennen, is het geen kunst om een risi-

coparagraaf te maken. Maar ook al kennen wij die 

allemaal, dan moeten wij ze er toch niet allemaal 

inzetten om het indienen van claims niet aan te 

moedigen. Dit vergt dus enig strategisch denkwerk. 

Voorts moeten wij een risicoparagraaf van jaar tot 

jaar op basis van de risico’s van het beleid actuali-

seren. Wat ons betreft, zal dat ook gebeuren.

Dan zijn er nog enkele opmerkingen gemaakt 

inzake de portefeuille cultuur. Terecht heeft het 

CDA gezegd dat er eerst plannen moeten zijn 

en dat er dan pas geld kan komen. Dat vond het 

college ook. Vandaar dat wij bij een paar onder-

werpen hebben gesteld dat daarvoor een PM-post 

opgevoerd kon worpen omdat de plannen pas een 

paar maanden later zouden komen. Dat hebben wij 
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ook zo in de commissie uitgelegd. Zodra een plan 

concreet is, komen wij daarover bij de commissie 

terug en zal het bedrag van het benodigde bijbeho-

rende budget ook zichtbaar worden.

Wat het Muziekpaleis Vredenburg betreft, meen ik 

dat eind deze maand de commissie op uitnodiging 

van de stad Utrecht over het Muziekpaleis bijge-

praat zal worden. Kort daarna, dus rond de zomer, 

kan hiervoor in de Staten een voorstel liggen. 

Datzelfde geldt voor het project van RTV Utrecht 

waarvan reeds een presentatie in de commissie 

heeft plaatsgevonden, maar waarbij nog wat kriti-

sche vragen en opmerkingen naar voren zijn geko-

men. Die proberen wij nu beantwoord te krijgen 

en daarna komt het college bij de commissie terug 

met dit onderdeel. 

Wat de cultuurhistorische projecten betreft, zal 

met name het Grebbelinieproject, dat op het punt 

staat gepresenteerd te worden, in de commissiever-

gadering van juni aan de orde komen, waarbij ten 

laste van deze PM-post een bijdrage gevraagd zal 

worden.

Van de piramide van Austerlitz weten wij via de 

krant dat Oranjewoud nu een paar modellen heeft 

uitgewerkt die binnenkort bij mij gepresenteerd en 

toegelicht zullen worden. Ik stel mij voor dat wij in 

de commissievergadering van augustus een kader-

stellend stuk hebben liggen, vooral ook financieel 

kaderstellend, met het verzoek aan de Staten om 

op basis van de stukken die er dan liggen en van 

de informatie die wij van het stichtingsbestuur 

krijgen, duidelijk te maken welke kant wij zullen 

op gaan en wat de Staten ervoor over zullen 

hebben om deze parel op de Heuvelrug in oude 

glorie ter herstellen. Dus eerst een informatieve 

bijeenkomst, vervolgens een kaderstellende discus-

sie met de commissie en dan het stichtingsbestuur 

in de startblokken van uitvoering.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Omdat de gedeputeerde heel summier en makke-

lijk het project van RTV Utrecht noemt, wil 

ik hem een vraag stellen. RTV Utrecht is een 

publieke omroep die door de provincie gesteund 

wordt. Wat is echter de opvatting van het college 

om infrastructuur te financieren. Daar gaat het 

in dit geval immers om. Ik heb gezegd dat wij dat 

niet zien zitten. Ik vraag de gedeputeerde daarom 

welke opvatting hij daarover heeft en om welke 

reden.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Vergeef mij dat ik nog niet alle 

details van dat plan ken. Dat moet immers nog 

in het college komen. Mevrouw Raven is bij die 

presentatie door de heer Van der Lugt geweest, dus 

zij weet er waarschijnlijk meer van dan ik, want 

ook daar was ik niet bij. Ik meen echter duidelijk 

te weten dat het erom gaat burgers, en vooral meer 

burgers dan er nu naar RTV Utrecht luisteren, te 

betrekken bij uitwisseling van maatschappelijke 

informatie, nieuwsgaring enzovoort.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Maar dat kunnen commerciële zenders ook heel 

goed. Het college vraagt ons hiervoor € 450.000 

voor infrastructuur, voor een gewone grote server 

die wordt neergezet omdat er materiaal op gezet 

wordt. Dát wordt er gevraagd.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Mag ik mevrouw Raven iets voorstel-

len – anders ga ik te ver op basis van wat ik nog 

niet weet, en dat is onverstandig? Het projectvoor-

stel komt binnenkort in het college en daarna gaat 

het naar de commissie waar wij er een gesprek over 

hebben. Het is echter absoluut meer dan alleen 

maar infrastructuur, dat kan ik wel zeggen. Laten 

wij de indieners van dit project een kans geven om 

niet via een vluggertje in deze vergadering, maar in 

een goed gedragen commissiediscussie dit nader toe 

te lichten opdat wij tot een weloverwogen besluit 

kunnen komen.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij moeten op basis van de voorjaarsnota besluiten 

nemen. Daarin staat een tekst waar wij het niet mee 

eens zijn. 

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Mevrouw Raven heeft terecht opge-

merkt: eerst plannen en dan pas geld. Bij dit voor-

stel staat heel bewust dat dit een PM-post betreft.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, er staat € 450.000.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

In het overzicht achterin de voorjaarsnota staat 

€ 450.000 vermeld. In de tekst die de gedeputeerde 

aanhaalt, staat nog PM.
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De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dan is dat waarschijnlijk het bedrag 

dat RTV Utrecht heeft gevraagd. In het commissie-

stuk staat echter het bedrag dat volgens ons reëel is. 

Voor het college is het vooralsnog een PM-post.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Over de Bosscherwaarden heb ik nog niets gehoord 

van de gedeputeerde.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Daarvoor geldt hetzelfde. In het 

Stimuleringsfonds heeft het college in beeld 

gebracht dat de Bosscherwaarden mogelijk in 

beeld komen waar het gaat om het door de Staten 

gevraagde industriële erfgoed. Wij zijn bezig 

met een bredere notitie over industrieel erfgoed. 

Dit betreft de laatste gave steenfabriek die wij in 

de uiterwaarden hebben. Die zal daarin zeker 

voorkomen. Het Utrechts Landschap is nu bezig 

te bekijken hoe die steenfabriek voor de toekomst 

op de beste manier behouden kan worden. Men 

denkt daar ook na over hoe daaraan een minimale 

invulling gegeven kan worden. Dat projectplan 

zal in september/oktober in de Staten komen. 

Dan moeten we op grond van de plannen die er 

dan liggen, bepalen of wij het geld dat wij in het 

Structuurfonds voor de Bosscherwaarden gereser-

veerd hebben, daarvoor gaan ontdooien. Ik zeg het 

mevrouw Raven graag na: eerst de plannen en dan 

het budget.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij de begrotingsbehandeling 2006 hadden wij 

nog geen digitale opname van de vergaderingen. 

Toen heeft de gedeputeerde echter letterlijk exact 

hetzelfde gezegd. Wat is er dan in het afgelopen 

halfjaar gebeurd?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Weinig. Heel weinig. Ik kan 

mevrouw Raven daar urenlang over bijpraten. Er 

zat een stichtingsbestuur dat werkelijk niet in staat 

was om met de goede plannen te komen, plannen 

waarin duidelijk oog zou zijn voor het industriële 

erfgoed. Wij hebben echter zuchtend en kreunend 

naar iets gekeken waarvan wij vaststelden dat wij 

dat in vredesnaam niet wilden hebben. Maar geluk-

kig is de eigenaar zo ver dat hij het complex voor 

€ 1 overdraagt aan Het Utrechts Landschap en is 

de gemeente Wijk bij Duurstede zover dat die de 

asbestproblematiek voor haar rekening neemt en is 

het nu aan de provincie om op basis van een goed 

onderbouwd projectplan in het najaar daarover een 

goed besluit te nemen. Zo moet dit worden gezien. 

Op dit moment wordt de Staten geen richting-

gevende uitspraak gevraagd. Als de plannen komen 

…

De heer DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij interruptie. Mag ik de vergadering erop wijzen 

dat ook voor de uitgave die wordt gedaan voor 

de bestrijding van muskusratten, zo maar even 

€ 400.000 wordt voorgesteld uit te trekken terwijl 

de plannen nog niet op tafel liggen. Dat is toch ook 

in tegenspraak met wat nu wordt beweerd?

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik ga niet over de muskusratten; ik 

weet niet wat de heer de Vries bedoelt.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij die Bosscherwaarden gaat het om € 1.000.000 

die wij nu beschikbaar moeten stellen. Dat staat 

immers in de voorjaarsnota.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat is niet het geval. In de voorjaars-

nota worden de Staten geïnformeerd over de stand 

van zaken inzake uitgaven Structuurfonds. Daar 

staat dat in het Structuurfonds nog € 1.000.000 op 

de plank ligt – niet meer en niet minder – voor de 

Bosscherwaarden, in afwachting van planvorming. 

Zoals ik heb getracht uit te leggen, zijn wij daarover 

in oktober aan zet.

Ten slotte de motie ‘Over de grenzen heen’ van 

de PvdA, CDA en VVD. Het college onder-

schrijft graag en van harte de overwegingen die 

de indieners hebben bij dit project. Wij moeten 

er inderdaad alles aan doen om die dreigende 

geweldspiralen, de gevolgen van onderling onbegrip 

tussen mensen en culturen te helpen voorkomen. 

De tentoonstelling en vooral het lesprogramma 

dat hier aan de orde is, komen volgens het college 

daaraan ook tegemoet. Het college is akkoord met 

deze motie.

De VOORZITTER: Alvorens de overige leden 

van het college aan het woord te laten, mag ik u 

antwoord geven op het onderwerp waar motie 
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M8 over gaat: het veldtoezicht. Het is belangrijk 

te melden dat de oorzaak van deze problema-

tiek ligt in het feit dat in het politiebudget in de 

loop der jaren is bezuinigd op het veldtoezicht. 

De provincie, zich aantrekkend dat daarmee een 

belangrijke taak blijft liggen, heeft een subsidie ter 

beschikking gesteld om daarmee het veldtoezicht te 

stimuleren en dus ook voor een deel te financieren. 

Die subsidiëring loopt in 2006 af. In bestuurlijk 

overleg hebben wij geprobeerd de gemeenten ervan 

te overtuigen dat zij dat ter hand zouden moeten 

nemen en wel dat zij zouden proberen dat weer op 

het politiebudget te krijgen. Die pogingen zijn tot 

op heden op niets uitgelopen. Het college stelt zich 

op het standpunt dat het vertrekpunt is en moet 

blijven dat het hier een politietaak is en dat in het 

politiebudget daarvoor de ruimte gevonden zou 

moeten worden. Als de provincie bereid is subsidie 

te geven om dat opnieuw leven in te blazen, zou dat 

kunnen. Het is echter levensgevaarlijk om vervol-

gens het werkgeversschap bij de provincie neer te 

leggen. Dus hebben wij gezegd dat wij bereid zijn 

dit te subsidiëren en dat het werkgeversschap hoort 

te liggen bij gemeenten of de politie. Zo gebeurt 

het ook met stadstoezicht en bij allerlei andere 

vormen van extra toezicht waar men kennelijk niet 

meer aan toe kan komen. Budgetten daarvoor die 

beschikbaar zijn gesteld door raden, verhuizen naar 

het politiebudget, maar dat werkgeversschap voor 

de mensen die dat toezicht uitoefenen blijft zeer 

nadrukkelijk bij de politie liggen.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil mij vooral concentreren op de 

zaak zelf. Veldtoezicht op de Utrechtse Heuvelrug 

en elders is heel belangrijk. Wat wij nu constateren 

is dat men al jaren aan het touwtrekken is om dat 

goed te regelen. Ik ben het met u eens dat het is 

begonnen met de bezuinigingen en met de ophef-

fing van de veldpolitie. Tegelijkertijd ligt er een 

groot maatschappelijk probleem dat er een rol bij 

kan spelen. Ik vind het dan ook erg frustrerend dat 

nu door die onduidelijkheid over het werkgevers-

schap zelfs de facto dit project vanaf 1 april min of 

meer schijnt te zijn ingezakt. De essentie van die 

motie is dus: laten wij proberen dit vlot te trekken. 

Laten wij als provincie daarin ook een rol spelen. 

Waar het werkgeversschap dan precies geregeld 

wordt, zal mij als Statenlid in wezen worst zijn, als 

het maar zodanig geregeld wordt dat het veldtoe-

zicht weer gaat functioneren. Als provincie mogen 

wij daarin wel een voortrekkersrol spelen. Wij 

blijven andere partijen daarop aanspreken, maar ik 

vind wel dat wij dit vanmiddag goed moeten rege-

len. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk.

De VOORZITTER: Met alle respect. Die prioriteit 

geven wij er ook aan. Ik heb zelf dat overleg tussen 

verschillende overheden bijeengeroepen. In dat 

overleg heb ik ook bepleit dat het werkgeversschap 

bij de politie komt te liggen, in het midden gelaten 

of de provincie bereid is langer te subsidiëren dan 

totnogtoe is afgesproken en dat is tot november 

2006. Maar de Staten moeten dat maar aangeven. 

Als de Staten het zo belangrijk vinden dat een 

oorspronkelijke politietaak nu maar door de 

provincie uitgeoefend moet worden, moet daar-

voor geld worden vrijgemaakt en moet het college 

worden opgedragen de mensen hiervoor in dienst 

te nemen. Dat is echter erg lastig want er zijn meer 

taken die bij de politie wegvallen waarbij wij ons 

moeten afvragen of de provincie wel in dat gat 

moet springen. Nogmaals: het is volkomen terecht 

om in dat gat te springen om te kijken of de regu-

liere subsidiëring van dit werk weer in gang gezet 

kan worden. Het project hebben wij als college 

opgepakt. Het overleg is bij elkaar geroepen en er is 

gesteld dat het zo niet langer kan. Met name tegen 

de politieleiding hebben wij gezegd dat het toch te 

dol voor woorden is dat zij met het geld van een 

ander niet gewoon het werkgeverschap hiervan op 

zich willen nemen. Maar daarbij hield ons pleidooi 

wat onze bestuurlijke positie betreft, op.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het gaat er natuurlijk om dat wij dat werkgever-

schap bij voorkeur niet bij de provincie willen 

hebben en dat het wel opgepakt moet worden. 

Dat geldt in elk geval voor de VVD. Die taak kan 

op verschillende manieren worden opgepakt, een 

recreatieschap kan dat bijvoorbeeld ook doen. 

Het gaat ons erom of er de bestuurlijke bereidheid 

bij GS is om die zaak op te pakken. Wij als VVD 

willen er een financiering aan hangen en dergelijke, 

maar wij vinden de taak belangrijk genoeg om die 

opgepakt te hebben en wij willen die liever niet 

bij de provincie ondergebracht hebben. Daar zijn 

talloze constructies voor. In Maarssen bijvoorbeeld 

hebben ze door de gemeente betaalde surveillanten 

bij de politie; er zijn allerlei mogelijkheden voor. 
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Als de provincie die bereidheid heeft, schieten we 

een eind op. Het gaat erom dat wij vinden dat de 

uitvoering van die taak ingevuld moet worden, 

maar wat ons betreft liever niet bij de provincie.

De VOORZITTER: Maar ‘liever niet’? De vraag 

is of de provincie dat uiteindelijk wel wil. Als de 

provincie geld over zou hebben voor veldtoezicht, 

wil dat zeggen dat de provincie dat graag wil 

subsidiëren maar dat de politie het werkgeversschap 

dan ook moet vervullen? Zo gaat het namelijk ook 

bij alle politiesurveillanten. Gemeenteraden die 

bijbetalen lappen geld bij. Dat komt op de politie-

begroting. Men komt daar nu terecht van terug. 

En het komt voor een X-bedrag van de gemeenten. 

Maar de mannen en vrouwen die dat surveil-

lancewerk uitoefenen zijn in dienst van de politie. 

Dat zou ook de constructie moeten zijn bij het 

veldtoezicht. Daar trekt de politie op dit moment 

volkomen ten onrechte een streep. De vraag is nu 

welke verantwoordelijkheid de provincie zich nu 

nog meer moet toerekenen dan datgene wat zij al 

doet. Het is levensgevaarlijk het werkgeversschap 

naar de provincie toe te halen.

De heer Swane (VVD): Mijnheer de Voorzitter! En 

de recreatieschappen?

De VOORZITTER: Dat is een mogelijkheid. Dat is 

aan de orde geweest evenals Het Nationaal Park. In 

het bestuurlijk overleg lopen die twee overleggen 

nog. Wij hebben nu nadrukkelijk de vraag bij Het 

Nationaal Park neergelegd. Daar kan ik mij ook iets 

bij voorstellen. Als Het Nationaal Park dat nu naar 

zich toehaalt, zo vindt men daar, dan doet men in 

wezen hetzelfde wat wij anderen ontraden, namelijk 

dat wij de politie de ruimte geven het niet meer te 

doen en die daarmee meent het van zich afgeijnteld 

te hebben. Het Nationaal Park heeft een zodanig 

personeelsbudget dat men daar niet het risico 

kan lopen dat op het moment dat de financiering 

wegvalt, men met het personeel blijft zitten. Het is 

een lastig probleem. Mijn eigen inschatting is dat 

het politiebudget op die manier wordt herijkt zodat 

ze er niet meer onderuit kunnen komen.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Het verhaal is duidelijk. Het gaat ons 

erom, ik sluit mij dan aan bij het betoog van de 

heer Swane, deze activiteit voort te zetten en goed 

geregeld te krijgen. Waar nu precies het werkgevers-

schap terechtkomt, vind ik een kwestie van uitvoe-

ring met een aantal argumenten pro en contra. Het 

gaat ons echter ook om het politieke signaal van de 

Staten.

De VOORZITTER: Dat is duidelijk. U zegt dat 

waar het uiteindelijk terechtkomt een mindere zorg 

is? Ik heb de motie gelezen en u gaat er niet van 

uit dat het bij de provincie terechtkomt. Tot nu toe 

zitten wij als provincie in het bestuurlijk overleg 

met de boodschap dat de provincie hier nu geld 

voor over heeft en wellicht ook nog een volgende 

keer; het subsidie loopt nog tot september 2006. 

De vraag is dus wie dat dan zal oppakken. Als 

daar niets tegenover komt te staan dan moeten wij 

als provincie helemaal niet dat werkgeversschap 

hebben.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is duidelijk. Wij hebben het begrip 

werkgeverschap in de motie in algemene termen 

geformuleerd, dus niet gezegd dat de provincie dat 

moet doen. Het werkgeverschap moet gewoon goed 

geregeld worden.

De VOORZITTER: Als de provincie het niet 

aanbiedt, dan kunnen wij lang praten, maar als 

anderen het niet op zich nemen dan houdt een 

bestuurlijk overleg op een zeker moment natuurlijk 

op. Dat wil ik duiden.

Ik geef het woord aan de gedeputeerde Lokker.

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

heb u nog een vraag gesteld waarvan ik voorspelde 

dat u die niet zou beantwoorden omdat u niet 

luisterde. Dat ging over de bestuurlijke organisatie 

en de Holland Acht.

De VOORZITTER: Ik heb die vraag wel gehoord, 

maar dacht daarop niet te antwoorden. Maar u 

krijgt dat antwoord wel; bestuurlijke organisatie 

regardeert gedeputeerde Lokker. En voor het 

overige: de stroomstoring hield mij inderdaad even 

bezig. Dat klopt.

Het woord is aan de heer Lokker.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Swane heeft nog eens duidelijk 

het belang van de subsidialiteit onderstreept. Wij 
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moeten eigenlijk niet taken overnemen van een 

gemeente of te veel in de gemeentelijke autonomie 

treden als dat niet echt nodig is. Hij heeft daar-

mee ook tegelijkertijd het versterkte partnerschap 

van de provincie genoemd. In die sfeer opereren 

wij en in die zin is onze wettelijke taak beschre-

ven. Wij blijven de subsidialiteit dus zien als een 

belangrijk uitgangspunt.

Wat u op 9 januari als PS hebt meegegeven aan 

GS aan kaders voor de bestuurlijke organisatie 

is leidend. In die zin wijst dat woord ‘voorlopig’ 

er niet op dat wij van plan zijn om daarvan af te 

zien, niet nadat wij de Staten zelf hebben gecon-

fronteerd met nieuwe feiten.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat bedoelt de gedeputeerde met ‘voorlopig’? Dat 

was immers mijn vraag. Hij zegt zelf dat hij niet 

van plan is daarvan af te wijken totdat de Staten 

voorstellen daarvan af te wijken. Wat heeft hij nu 

bedoeld? Naar onze mening is de gedeputeerde 

gewoon van plan er vanaf te wijken en daarom 

hanteert hij de term ‘voorlopig’. Als hij nu glas-

helder zegt dat dat woord ‘voorlopig’ er niet had 

moeten staan, dan zijn wij helemaal gerustgesteld. 

Voor ons is dat dan gewoon een slip of the 

tongue, een verspreking meer niet, vallen wij niet 

over. Als het echter bewust erin is gezet, willen 

wij echt de reden daarvan weten.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik waardeer ontzettend de royale 

houding van de heer Swane als wij van het 

gebruik van een woordje afzien. Het is ook niet 

meer bedoeld dan duidelijk te maken dat de 

discussie over het middenbestuur, die hij zelf 

wil voeren binnen de kaders die door de Staten 

in januari zijn gesteld, gewoon op ons afkomt. 

Dat is een discussie die door minister Remkes is 

gevraagd. De Staten worden uitgenodigd om aan 

die discussie deel te nemen. Daarmee hebben 

wij duidelijk willen maken dat wij niet willen 

uitsluiten dat na uitvoerige discussie de Staten tot 

een ander standpunt kunnen komen. Als de heer 

Swane het echter niet opportuun vindt om dat 

woordje hier nu te noemen, dan schrappen wij 

het.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is heel plezierig, dank daarvoor.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan blijft de vraag of het goed is dat 

wij ten opzichte van dit dossier, dat inderdaad 

nog een discussieronde wacht, een afwachtende 

houding aannemen en de discussies hun eigen loop 

laten. Op een gegeven moment neemt iedereen 

toch bepaalde posities in en dan ontstaan er heel 

divergerende meningen, uit de Staten en soms ook 

uit het college. Aan de andere kant kan het ook 

van belang zijn juist de leading te nemen, ook als 

Provinciale Staten, en het college toch nog eens een 

moment moet afspreken om over dit onderwerp 

nog een goede discussie te krijgen. Dus niet alleen 

maar over kaders die zijn vastgesteld en waar wij 

binnen moeten blijven, maar de ontwikkeling gaat 

door. Ik vraag mij dus af of het goed is dat wij 

met elkaar nog eens in deze periode komen tot 

een inhoudelijke discussie voordat er een definitief 

standpunt wordt ingenomen. Om die verkenning 

en om die discussie hebben wij gevraagd.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat zeg ik u toe.

Er is een vraag gesteld over het uittreden van de 

gemeente Bunnik uit het BRU en of wij dat steunen 

als daarvoor een reden is en tegelijk kwam de vraag 

inzichtelijk te maken welke geldstromen vanuit 

de provincie naar het BRU gaan. Op dit moment 

wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van 

uittreding, zowel financieel als beleidsmatig. Ik 

heb de Staten beloofd die gegevens, zodra dat rond 

is, te melden. Dan kan daarover in de commissie 

van gedachten worden gewisseld als er sprake is 

van financiële tekorten als gevolg van uittreding 

en welke beslissing de Staten dan zullen moeten 

nemen. Op dit moment heb ik daar geen nadere 

informatie over.

Er zijn opmerkingen gemaakt over ‘een andere 

overheid’. Het gaat dan over meer dan alleen maar 

vermindering van regelgeving. Aan de ene kant is 

het een technisch verhaal en aan de andere kant 

is het ook het cultuurverhaal. Wat het technische 

verhaal betreft, weten de Staten dat wij bezig zijn 

om met elkaar zicht te krijgen op de bestaande 

regelingen. Welke voldoen er en welke niet? De 

nulmeting is gedaan om met elkaar een vertrek-

punt vast te stellen. Er is ook vastgesteld dat als 

alles bij elkaar wordt opgeteld, het totaal van de 

provinciale regels eigenlijk wel meevalt. Meer 
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hebben wij daarmee niet willen zeggen. De Staten 

krijgen hierover nog een uitgekiende analyse en de 

gegevens daarvan. In juni zullen wij daarover in de 

commissie verder discussiëren.

Natuur, beleid en ecoducten. Ecoducten zijn geen 

doel maar een middel. Dat hebben wij als beleid 

ook altijd uitgevent. Een van de speerpunten van 

het collegeprogramma is het realiseren van de 

ecologische hoofdstructuur. Een belangrijk doel 

is dat de natuur goed kan functioneren door een 

slimme fysieke samenhang van natuurgebieden, 

waarbij vooral in de provincie Utrecht doorsnijdin-

gen door spoorlijnen zeer talrijk zijn en daarmee 

versnippering van natuurgebieden veroorzaken. 

Om die versnippering structureel op te heffen en 

meer samenhang in de natuur te brengen, is het 

belangrijk ecoducten en faunapassages te realiseren. 

Dat doen wij samen met het Rijk en met Pro Rail. 

Ik kan overigens heel goed leven met het amen-

dement dat is ingediend. In ieder geval wordt er 

niet getornd aan datgene wat wij als staand beleid 

hebben vastgesteld en ook de financiering van de 

projecten die daarin zijn genoemd. Er wordt wel 

gevraagd bij elk volgend project met een degelijke 

onderbouwing te komen en inzichtelijk te maken 

wie co-financier is en dat zeg ik de Staten ook toe.

Het amendement inzake ecoducten nemen wij dus 

over.

In meer brede zin is gepleit voor samenhang in het 

natuurbeleid als zodanig. Het is bekend dat op veel 

fronten in de provincie Utrecht gewerkt wordt aan 

dat natuurbeleid. Organisaties als Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap zijn 

hiermee bezig. Zij zijn de belangrijkste uitvoerders 

van dat natuurbeleid dat zich vooral langs de lijnen 

van de ecologische verbindingszone beweegt. Als 

provincie hebben wij als één van de speerpunten 

opgenomen het inrichten en het beheer van natuur 

door particulieren en agrariërs. In Utrecht lopen 

wij daarmee voorop. Wat vanuit de Staten wordt 

gevraagd is in feite om op basis van die activiteiten 

een visie te ontwikkelen waarin de brede betekenis 

van natuur en landschap wordt verwoord. Ik ben 

wel blij dat de Staten vinden dat dit een kleine, 

heldere notitie moet worden, want wij hebben 

eigenlijk geen behoefte opnieuw onderzoek te doen 

en visies te ontwikkelen. De Staten vragen nu in 

een aantal statements duidelijk te maken waar wij 

voor gaan. Dat zullen wij dan in het kader van het 

provinciale meerjarenprogramma landelijk gebied 

aan de Staten presenteren. Dan zijn de verplich-

tingen die voortkomen uit de Europese richtlijnen 

en habitat- en vogelrichtlijnen en ook de sociale 

en economische doelstellingen te beschrijven. Dan 

komen wij ook heel dicht in de buurt van die ene 

nota onder de titel ‘Natuur voor mensen, mensen 

voor natuur’.

Ik denk dat wat het samenstellen van die visie 

betreft op natuur en landschap ook het punt van de 

kwaliteitsatlas kan worden meegenomen. Die atlas 

maakt ook zichtbaar wat de belangrijke kernkwali-

teiten zijn van natuur en landschap en van nog een 

andere groep kwaliteiten. Misschien is dat straks 

ook het belangrijkste ijkpunt voor de provincie 

Utrecht bij de uitvoering van haar beleid.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat de gedeputeerde zegt over natuur-

beleid naar aanleiding van de motie zou ik graag 

kernachtig willen houden. De gedeputeerde koppelt 

nu een aantal zaken aan elkaar, maar wat hier 

bedoeld is, is zoals het hier staat: een kernachtig 

visiedocument natuurbeleid. Wat is de stand van 

zaken, wat zijn de bedreigingen en de kansen en 

wat betekent dat beleidsmatig? Dit wordt dan ook 

integraal bekeken omdat er heel veel is gebeurd, 

maar niet altijd in onderlinge samenhang, althans 

niet vanuit een integrale visie. Dat is geen kritiek. 

Er is echter veel gebeurd. Nu is het moment om 

zo’n document te maken. Ik wil dat toch wel 

toespitsen op dat natuurbeleid en daar niet een 

heleboel andere zaken aan vastknopen, want dan 

wordt het weer een heel breed verhaal. Het gaat hier 

dus in zekere zin om een smal, kernachtig verhaal 

over natuurbeleid.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De Staten krijgen een smal, kernachtig 

verhaal waar toch alles in zit. 

De catalogus Groenblauwe diensten is per 1 april 

vastgesteld. Op dit moment is die richting Brussel. 

Dat is de belangrijkste oefening. Als Brussel 

eenmaal het stempel heeft gezet op de maatregelen 

die daarin zijn genoemd, waaronder het program-

mabeheer, dan bestaan er ook voor de groenblauwe 

diensten een enorme keuzevrijheid en flexibiliteit. 

Dat zal ook zijn plaats vinden in de meerja-

renagenda die op 4 september aan de orde zal zijn.
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Onze notitie over landbouw en natuur ‘Vitaal plat-

teland’ maakt in elk geval duidelijk wat de positie 

van de landbouw is in deze provincie, ook in relatie 

tot natuurbeheer. Agrariërs worden in toenemende 

mate ingeschakeld bij het natuurbeheer, naast 

agrarisch natuurbeheer. Dat is voor Utrecht in ieder 

geval evident. Reken maar dat wij de agrariërs als 

beheerders van het landschap zien als een kans en 

dat wij die kans ook zullen benutten, dat staat vast.

Het stuk over belevingsmonitoring moet ik toch 

proberen nog een keer te lezen. Als wordt gevraagd 

inzichtelijk te maken wat de vraag van de burgers 

is, dan menen wij als provincie dat wij in die zin 

voldoende vraaggericht bezig zijn in ons beleid en 

dat wij eigenlijk niet de behoefte hebben een spie-

gelend deelrapport daarover te maken, omdat de 

urgentie daarvan ons op dit moment niet duidelijk 

is.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Mag ik een vraag stellen? Mijn fractie 

zit nog even bij het amendement over de ecoducten. 

Voordat het college kan instemmen met ‘besluiten 

dat’, is de daarin genoemde € 60.000.000 akkoord?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben begrip voor de ratio van de 

indieners van dit amendement. Dat wil zeggen dat 

er nu niet een greep in de kas gedaan moet worden 

die nog niet aan de orde is geweest. Daar kan ik 

dus mee instemmen. Het is nu aan GS te zorgen 

met een goed verhaal te komen waarbij de co-

financiering is geregeld en als inhoudelijk is aange-

toond dat het nodig is. Dan heb ik er vertrouwen 

in dat de Staten conform het beleid dat zij hebben 

vastgesteld, daarmee instemmen. Laat dat duidelijk 

zijn. Er is hier namelijk niemand geweest die heeft 

gevraagd of dat beleid wel deugt.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Waarom is er wat tegen om dat geld te 

laten staan? 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat geld hebben wij niet. Wij voegen 

ons bij wat de indieners in het stuk zelf hebben 

genoemd. 

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Je kunt op twee manieren naar dit 

amendement kijken. Je kunt zeggen dat dit een 

voorstel is dat een goede startprocedure bepleit, dus 

goed omgaan met de verdere totstandbrenging van 

die ecoducten. Je kunt het ook lezen volgens dat 

laatste punt en per ecoduct met een apart voorstel 

komen. Dat is dan gewoon een rem zetten op 

ecoducten. De heer Lokker kan vooral leven met 

dat besluitvormingsverhaal, maar ik ben benieuwd 

wat de achterliggende gedachte is bij dit amende-

ment.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb dit niet gezien als een rem op het 

realiseren van ecoducten. Punt. Omdat ik niemand 

van de indieners heb horen zeggen dat het beleid 

voor ecoducten niet deugt.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Zo zien wij dat wel.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De VVD heeft uitdrukkelijk aangegeven dat er bij 

ons geen trukendoos of iets dergelijks achter zit. 

Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat dit voor het 

CDA anders ligt, anders horen wij dat wel. Het 

gaat er gewoon om dat er zomaar € 60.000.000 

gereserveerd kan worden zonder dat daarvoor een 

onderbouwing is gegeven. De heer Lokker heeft 

daarnet duidelijk gemaakt hoe hij dat nu wil gaan 

doen. Sterker nog: ik heb na de indiening van dit 

amendement voor de VVD nog een heel verhaal 

gehouden over natuurbeleid waarin ik die ecoduc-

ten in een heel kader heb geplaatst, wat ik zo graag 

wilde. Vandaar ook waarom hier nog over discus-

siëren? Er zit geen verborgen agendapunt in om 

geen ecoducten te mogen aanleggen, maar alleen 

de vraag: mogen wij allemaal even weten waarover 

wij het hebben? Dat is de vraag die er eigenlijk 

wordt gesteld. Misschien kost dat inderdaad wel 

€ 70.000.000 of € 80.000.000, daarvan blijven wij 

dus voorlopig even af. Het gaat erom dat er geen 

verborgen agenda’s zijn om vertragingen te krijgen.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is een heel helder antwoord. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Ik 

heb nog een vraag over de eenheid van het 

collegebeleid. De gedeputeerde van financiën heeft 
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zojuist uitgelegd dat die € 10.000.000 voor de 

Bosschewaarden gewoon moet blijven staan en dat 

wij straks een discussie krijgen over de vraag of 

dat bedrag al dan niet zal worden uitgegeven. Nu 

wordt bij die ecoducten alvast gezegd: “Weg met 

die €60.000.000”, terwijl de besluitvorming, waarom 

in de motie over natuurbeleid en in deze motie 

gevraagd wordt, nog moet plaatsvinden. Ik ben het 

spoor bijster.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat gevoel had ik ook bij de 

Bosschewaarden.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Misschien dat ik bij de behandeling 

van de motie over de superbus tot een antwoord 

kan komen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Mag ik nog een vraag stellen? Ik heb 

de gedeputeerde het een en ander verteld over een 

enquête inzake belevingswaarde in Zuid-Holland. 

Had de gedeputeerde geen belangstelling voor wat 

ik hem heb verteld?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat klopt. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! En waarom niet? Het is toch hartstikke 

belangrijk te weten om je te kunnen spiegelen aan 

wat de burgers willen.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat wordt ook niet door ons bestreden. 

Ik ben begonnen te zeggen dat het belangrijk 

is, maar ik heb voorts gezegd dat in het huidige 

beleid zoals wij dat nu formuleren in voldoende 

mate rekening wordt gehouden met de vraag die 

de burger heeft. Er is ook een methodiek voor 

is gekozen, ook via communicatie – wij hebben 

immers een heel breed communicatietraject voor 

elk project opgezet om dat ook heel goed te kunnen 

volgen. Naar mijn idee zijn wij in Utrecht gewoon 

heel goed bezig. Misschien is dat in Zuid-Holland 

wat onhandiger, dat weet ik niet.

Wat de motie van het CDA en de ChristenUnie 

betreft, kan ik mij uitstekend vinden in de eerste 

vier bolletjes. Wij vinden het een belangrijk 

initiatief dat in een gebied wordt genomen om de 

landschappelijke waarden te ondersteunen en te 

onderhouden. Als het gaat om landschap als beleid 

is dat ten volle terug te vinden in het provinciale 

meerjarenprogramma voor het landelijk gebied. 

Dat wordt ook gebiedsgericht opgezet. Op dit 

moment – dat gebeurt aanstaande donderdag of 

vrijdag – gaan wij met de gebiedscommissies in 

discussie over hoe een aantal zaken op de beste 

manier gefinancierd kan worden. Die financiering 

gaat ook via het reguliere beleid. Het enige wat wij 

aan de Staten moeten laten zien, is het zichtbaar 

maken van die financiering ten behoeve van 

het landschap. Wij zullen altijd heel positief de 

initiatieven ondersteunen die door de mensen zelf 

zullen worden genomen. Wij nemen die motie niet 

over. Dus in die zin kunnen wij met de eerste vier 

bolletjes instemmen en met het overige niet. Bij 

het laatste bolletje is mijn antwoord dat via het 

gebiedsgericht beleid middelen beschikbaar komen 

voor de versterking van het landschap. Als dat via 

het Landschapsfonds kan, dan gebeurt dat.

Ik kijk even naar motie 3. Daarin wordt gevraagd 

om een Statenwerkcommissie Europese aangelegen-

heden. De taakstelling is in ieder geval in onze 

eigen ambtelijke organisatie stevig verankerd. Het 

is echter aan de Staten om hierover te beslissen. Wij 

zullen er dan misschien ook wel een heel dankbaar 

gebruik van maken. Als de Staten besluiten tot 

instelling van die commissie dan faciliteren wij dat 

met de kennis over Europa die wij in huis hebben. 

Dan resten mij nog de laatste koeien in de wei. 

Ik vind het aardig dat de SP met een op zichzelf 

heel sympathiek initiatief van de Agrarische 

Natuurvereniging De Venen op deze manier wil 

bijplussen, maar ik moet de SP helaas teleurstellen. 

Als de fractie daarvoor het op de fractiekosten 

bespaarde bedrag wil bestemmen dat bedoeld is 

voor fractieondersteuning, kan dat gewoon niet. 

Dat geld valt immers terug naar de algemene 

middelen. Wij zijn niet van plan een voorstel te 

doen om uit de algemene middelen een evenredig 

bedrag als dat wat door de Utrechtse Venen is 

opgebracht, te voteren.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer 

Binnekamp.
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Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Misschien moet het wel aan beide gedeputeerden 

gevraagd worden. Er is ook nog een motie over 

luchtwassers.

De VOORZITTER: Het antwoord daarop komt van 

de heer Binnekamp.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik begin met de motie over de 

muskusrat. In de commissie is daarover uitvoerig 

gesproken. Natuurlijk zullen wij – en dat zeg ik tot 

mevrouw Raven – bij de commissiebehandeling, 

als het CDA straks zal instemmen met de voor-

jaarsnota, over die tien extra bestrijders optimaal 

discussiëren over de inzet van bestrijders. Wij 

zullen experimenteel gaan kijken in welke rayons 

ze zullen worden ingezet en ook zullen wij kijken 

of er wat meer efficiency bereikt kan worden uit 

de inzet van de muskusratbestrijders. Dat is nodig 

omdat wij het kantelpunt naderen. De vangsten 

zijn nog te hoog maar ze beginnen wat te dalen. 

Als wij kunnen zeggen dat wij de vangst in de 

hand hebben, dan zullen wij qua vangsturen naar 

beneden moeten en dat punt is helaas nog niet 

bereikt. Het college denkt dat met de inzet van de 

extra mensen over twee tot drie jaar het echte punt 

bereikt zal zijn.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vind dat altijd zo’n apart onderwerp. 

Mijn opvatting was dat elke muskusratbestrijder 

één echtpaar muskusrat laat lopen, want anders 

gaat zijn eigen baan naar de knoppen. Hoe krijgen 

wij daar een einde aan? Dat is toch haast niet op te 

lossen?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja, waarom een bestrijder een muskus-

ratechtpaar laat lopen? Mevrouw Van Keulen zegt 

dat, maar wat kan ik daar verder mee? Ik zou 

zeggen: gaat u eens kijken naar de meest efficiënte 

inzet van die muskusratbestrijders. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik weet niet of de heer Binnekamp eraan toe zal 

komen, maar wij hebben een voorstel gedaan om 

op een gegeven moment …

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! U doelt op de motie van uw fractie? 

Daar kom ik zo op. Ik maak eerst mijn algemene 

beantwoording af en dan kom ik bij de moties.

Naar aanleiding van wat mevrouw Van Keulen zegt 

over het gebruik van duurzame energie ben ik bang 

dat zij niet optimaal geïnformeerd is. Kortgeleden 

heb ik een totaallijst aan de commissie verstrekt en 

daaruit is op te maken dat op vele fronten op het 

gebied van duurzame energie door de provincie 

wordt geopereerd. Mevrouw Van Keulen zegt dat 

er te weinig onderscheid wordt gemaakt, maar dat 

gebeurt in geen enkel opzicht. Daarnaast zijn wij 

ook bezig met een paar projecten: het biomassaon-

derzoek KBO en de aardgasprojecten. Daar heeft 

ook D66 mee ingestemd dus men kan niet stellen 

dat er geen projecten zijn. 

Dat wij straks gaan praten over de invulling van 

de gelden die gereserveerd zijn in het Stimulerings-

fonds – het CDA had daar een vraag over – daar 

hebben wij afspraken over gemaakt. 

Dan de whisperbussen. Als mocht blijken dat de 

whisperbus geen haalbare kaart is, zo hebben wij 

afgesproken, zullen wij gaan kijken  naar een alter-

natief, zoals het gebruik van biodiesel.

De heer DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Sprak de heer Binnekamp over aardgasbussen? De 

commissie heeft in het kader van de duurzame 

energie uitdrukkelijk gesproken over biodiesel. Dat 

was ook wat de SP graag ondersteunt.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! U herhaalt hier zaken die al in 

de commissie aan de orde zijn geweest. Als de 

whisperbussen geen doorgang zouden vinden, is 

daar gezegd, worden dan alternatieven besproken, 

waaronder biodiesel.

De heer DE VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Maar ik maak mij zorgen omdat ik de gedeputeerde 

duidelijk hoorde zeggen dat het over aardgasbussen 

ging. Dat vond de commissie nu juist een minder 

duurzame oplossing vond.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter!. Dat komt allemaal aan de orde. Er 

is nu een aardgasproject in onderzoek. Wij zullen 

ook de resultaten bekijken of aardgasbussen elders, 

zoals in Haarlem en Tilburg veel effect sorteren. 

Wij komen hierover nog vrij te praten. Dat betekent 
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dat als de whisperbussen niet doorgaan, dat wij dan 

een andere oplossing zoeken.

De PvdA heeft aan aantal wateronderwerpen 

aangedragen. De heer Levering heeft naar een 

onderzoek gevraagd van de oppervlaktewaterwin-

ning. In 2001 is daarnaar een groot onderzoek 

verricht. Er is toen besloten dat project af te blazen 

omdat dit enorm veel kosten met zich meebrengt 

voor de zuivering van oppervlaktewater. Ten 

tweede is uit dat onderzoek gebleken dat dit ook 

niet veel zal bijdragen aan de verdrogingsbestrij-

ding. Er liggen namelijk heel veel oorzaken in RO-

zaken, in landbouw en infrastructuur. Met andere 

woorden: er is al heel veel bekend. Wij zullen in de 

commissievergadering van juni praten over evalu-

atie van het grondwaterbeheerplan en over water-

winningen. Als ik de commissie dan voorhoud 

wat er allemaal al is gebeurd totnogtoe en wat de 

exacte inhoud van die onderzoeken is, dan kunnen 

wij daarmee een vertrekpunt formuleren. Het zou 

niet goed zijn op dit moment een onderzoek te 

starten. Wij moeten met elkaar bekijken wat in de 

nabije toekomst aan de orde zal zijn, welke putten 

moeten wij sluiten omdat ze zijn afgeschreven en 

omdat daaruit geen water meer gewonnen kan 

worden. Dan is het moment daar om te bezien of 

wij kunnen kijken naar het alternatief van opper-

vlaktewater. Ik stel voor over dit heel belangrijke 

onderwerp eerst heel goed uit de doeken te doen 

wat er in deze zaak totnogtoe allemaal is gedaan. Ik 

meen namelijk dat dit voor de commissie nog niet 

helemaal duidelijk is.

Over de Bergweg in Zeist is in het verleden al heel 

veel gesproken en besloten. Daar is ook het besluit 

genomen om het niet te doen, omdat dit enorm 

veel kosten met zich meebrengt. Ik begrijp de 

wens van Zeist en wellicht van de Staten om, als 

die waterwinning weg kan, daar woningbouw te 

plegen. Ik heb in de commissie gezegd dat het toch 

wel belangrijk is te onderzoeken of die watervoor-

ziening daar moet blijven en of er alternatieven 

voor zijn. Ik kan zeggen dat wij hedenmorgen een 

opdracht hebben geformuleerd om een werkgroep 

samen te stellen die bestaat uit ambtenaren van 

deze provincie, medewerkers van Hydron en 

ambtenaren van de gemeente Zeist om te zien hoe 

wij daaraan tegemoet kunnen komen. Ik kan wel 

zeggen dat Hydron heel veel extra voorzieningen 

heeft gepleegd, dat Hydron zeer veel kosten maakt 

om het verontreinigde water – Gero en Sola zijn 

daar gevestigd zoals men weet – te zuiveren en er 

normaal drinkwater van te maken. Het zou natuur-

lijk altijd wel kunnen, maar wij moeten beseffen 

dat daarmee veel kosten gemoeid zullen zijn. De 

werkgroep zal binnenkort met het onderzoek 

beginnen. 

De SP herhaalt zaken die al in de commissie 

besproken zijn. De heer Witteman heeft het over 

claims van de Nedereindse Plas en de baggerstort 

Zevenhuizen. Die zijn opgenomen in de voorjaars-

nota. Ik heb de SP toen omstandig uitgelegd, dat 

dit in het verslag is terug te zien, hoe het een en 

ander in elkaar zit. Het lijkt mij niet goed dat hier 

herhalen. 

Ten slotte de moties. Het CDA heeft een motie 

ingediend inzake luchtwassers in de intensieve 

veehouderij. Die motie is best wel sympathiek, 

maar het CDA moet zich realiseren dat in de 

Stuurgroep Vernieuwing Gelderse Vallei (SGVC) 

dit onderwerp in onderzoek is en dat er een project 

zal worden opgestart. Het Rijk is daar heel nadruk-

kelijk bij betrokken. Thans gaan al heel veel SGB-

gelden, ik dacht in de orde van grootte van 40 tot 

50 procent, naar dit project. Het lijkt mij verstandig 

eerst af te wachten hoe dat loopt en te bekijken 

hoe wij daar verder handen en voeten aan kunnen 

geven. Het college acht deze motie overbodig, hoe 

sympathiek die ook is.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Alle argumenten en alle overwegingen die de gede-

puteerde noemt, staan inderdaad in de motie. In 

september loopt dat proefproject echter af. In die 

zin anticiperen wij daarop door voor te stellen te 

onderzoeken wat wij als provincie kunnen doen. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Maar wij zitten in dat project van de 

SGVC, wij zijn daarin betrokken. Om nu bij twee 

onderzoeken betrokken te zijn, lijkt mij overbodig. 

Laten wij even afwachten wat dit project oplevert. 

Het is zo najaar. Wij kunnen dan altijd nog bekij-

ken welke kant wij op moeten gaan.

Tegen de motie van de SP over de muskusrat kan 

ik hartgrondig nee zeggen. Wij voldoen eigenlijk 

al aan de wensen van mijnheer Witteman. Er zijn 

helaas gebieden waar de muskusrat niet wordt 
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bestreden. De populatie van die beesten neemt 

daar enorm toe. LTO trekt regelmatig aan de bel 

met het verzoek de muskusratbestrijding vooral te 

handhaven. Laten wij eerst maar proberen tot 0,25 

muskusrat per vangstuur te komen. Als er vanuit 

een andere wetenschappelijke hoek een aanwij-

zing komt voor een betere bestrijdingsmethode, 

kunnen wij dat altijd nog bekijken. Momenteel 

is daar zeer veel onduidelijkheid over. Ik ontraad 

deze motie van de SP aan alle kanten.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Heeft de gedeputeerde enig idee hoe 

groot de financiële schade is die de muskusrat 

momenteel veroorzaakt? 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De heer Witteman was er bij, dacht 

ik, toen wij een veldbezoek brachten in de omge-

ving van Kockengen. De schade is enorm.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Maar hoe groot is die schade dan? Wij 

weten op een gegeven moment wat het kost om het 

OLM in stand te houden.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik kan die schade niet in geld 

uitdrukken. Aan de andere kant zou het nuttig 

zijn als de heer Witteman daar even met LTO 

rondloopt. De schade is echter enorm en wij 

moeten die muskusratten energiek bestrijden. Het 

is niet anders.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik loop weleens met LTO door de 

polders en ik zie dan dat er schade is, maar hoe 

groot is de financiële schade en hoe verhoudt die 

zich tot de kosten die de provincie betaalt om het 

OLM in stand te houden. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Daar gaat het niet om. De muskus-

ratten zorgen ervoor dat de watervoorziening in 

het gedrang kan komen. Het gevaar van instorten 

van het talud van dijken is aanwezig als wij de 

mukusratten niet bestrijden. Dat laat zich niet 

uitdrukken in geld. Ik kan echter zeggen dat 

boeren door herstel van hun akkers al heel veel 

schade lijden en dat loopt in de tonnen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik kom dus tot de conclusie dat de gedeputeerde 

niet weet hoe groot de schade is die totaal wordt 

aangericht.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik weet dat niet nauwkeurig met twee 

cijfers achter de komma. Ik vind het echter niet 

zinvol om dat in beeld te brengen. Laten wij eerst 

proberen te zorgen dat op basis van alle rapporten 

die er zijn, op basis van de afspraken binnen het 

IPO en van die met het Rijk wij hier in Utrecht 

tot dat gemiddelde per vangstuur komen. Wij zijn 

nu nog bijna de slechtste in het land en dat wil ik 

anders hebben.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Er zijn echter deskundige biologen, en zeker niet de 

minste, die zeggen dat wij die beesten gewoon hun 

gang moeten laten gaan en dat het natuurlijk even-

wicht zich op een gegeven moment zal herstellen. 

In onze motie vraag ik of het college dat wil laten 

onderzoeken.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik heb de heer Witteman uitgelegd 

waarom ik vind dat zijn voorstel niets te doen en 

te wachten tot de populatie zich vermenigvuldigt, 

niet kan. En als wij dat helaas moeten doen met 

te weinig bestrijders die maar een keer per jaar 

en soms een keer per anderhalf jaar in een gebied 

kunnen komen, dat de toename van de populatie 

van die beesten dan enorm is. Dat is dus gewoon 

een bewijs dat wij niet moeten doen wat in die 

motie wordt voorgesteld.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Kunnen we niet de een of andere myxomatose voor 

muskusratten introduceren?

De VOORZITTER: De heer Binnekamp geeft het 

op. Het woord is aan mevrouw Kamp.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er zijn vragen gesteld over jeugdzorg, 

sport en welzijn die ik zal beantwoorden, daarna 

behandel ik de moties en amendementen.

Enkele Statenleden hebben aangaande de jeugd-

zorg vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst. 

Dat gaat dan over het rapport van de commissie 
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Van Eijck, waarin de provincies eigenlijk helemaal 

worden weggeschreven uit het jeugdzorgverhaal 

waarin de provincie geen rol meer vervult, en dat 

gaat over de wachtlijsten in de jeugdzorg als het geld 

van het Rijk daarvoor is uitgegeven.

De heer Van Leeuwen van de SGP heeft gevraagd 

wat wij doen of al gedaan hebben met het rapport 

van de commissie Van Eijck. Aanstaande woensdag 

hebben wij overleg over de jeugdzorg. Daar komt 

het rapport van de commissie Van Eijck zeker aan 

de orde. Inmiddels is er in IPO-verband een brief 

verzonden waarin het standpunt van de provincies 

over het rapport van die commissie is verwoord. 

Waar op 1 januari 2005 de Wet op de jeugdzorg 

van kracht is geworden, waarin de provincies een 

belangrijke rol vervullen, zal het duidelijk zijn dat 

wij vinden dat het niet aan de orde is om daarover 

nu een structuurdiscussie te houden. Dat doet mij 

een beetje denken aan de bestuurlijke organisatie 

waar wij al jaren praten over structuren. Op het 

terrein van de jeugdzorg zou ik dat echt liever niet 

willen doen, omdat de problematiek van het kind 

en van de ouders van het kind aangepakt moet 

worden. Daar gaat het immers om. Er is inmid-

dels geld van het Rijk waarmee wij de wachtlijsten 

kunnen wegwerken. De behandeling na de crisis, 

waar mevrouw Raven op doelde, moet met het geld 

van het Rijk ingevuld en opgelost kunnen worden. 

Dat is dus geen probleem. De prop bij jeugdzorg kan 

niet worden opgelost met de middelen van het Rijk 

omdat die kinderen nog niet op de wachtlijst staan. 

Bij het aanvragen van de gelden bij het Rijk is er wel 

rekening mee gehouden dat die prop in de wacht-

lijsten wel oplost, maar dat zal toch behoorlijk wat 

energie en geld kosten om dat gerealiseerd te krijgen. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Heeft de gedeputeerde enig idee om welke aantallen 

het gaat en welke kosten daaraan verbonden zijn?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het gaat om 300 kinderen. Bij Bureau 

Jeugdzorg is er bij aanmelding en screening geen 

wachtlijst, zodat de grote ellende er op dat moment 

al uitgehaald kan worden. Dat voorkomt dat men 

later voor feiten wordt geplaatst die men dan moet 

bezuren. Daarna moet er een indicatiestelling plaats-

vinden waarvoor het nodig is dat ieder kind een 

casemanager krijgt. Het gaat om ongeveer € 3.000 

per kind.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is dus zo dat wij straks bij de begrotingsbehan-

deling in november ongeveer € 1 miljoen moeten 

vrijspelen om deze prop op te lossen.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De vraag is of ik er dan blij mee ben. 

Het is dan namelijk zo dat de gelden van het Rijk 

naar alle waarschijnlijkheid dan niet meer helemaal 

ingezet kunnen worden.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is dan een technische discussie die ik niet hele-

maal begrijp. Maar goed, het is mij nu in elk geval 

duidelijk.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Prop is een woord van vier 

letters en daarmee is dat woord snel uit te spreken. 

Wij praten daarbij echter wel over kinderen die 

gemiddeld twintig weken moeten wachten voordat 

er überhaupt een indicatie wordt gesteld. Daarna 

volgt nog een maximale wachttijd na indicatiestel-

ling van gemiddeld 29 weken voordat er aan een 

verdere behandeling wordt gewerkt. Ik dring er 

dan ook ten zeerste op aan dat er bij de begro-

tingsbehandeling voor 2007 een voorstel ligt om 

die prop voor eens en altijd, zo dat mogelijk is, weg 

te werken. Daarvoor wil ik graag een toezegging 

krijgen.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Als ik dit bij de begrotingsbehandeling 

doe dan denk ik dat wij die prop misschien wel 

een keer kunnen oplossen, maar het zou mooi zijn 

als wij die nu zouden kunnen meenemen met de 

realisatie van de gelden die wij van het Rijk krijgen. 

Ik heb bij het Rijk hiervoor een claim ingediend, 

waarbij rekening is gehouden met het doorstromen 

van die prop. Dat zal waarschijnlijk niet helemaal 

lukken. Ik zal dus in de reserves kijken of ik er nog 

wat aan kan doen om te zorgen dat er extra kinde-

ren uit die prop kunnen doorstromen. Daarvoor 

heb ik dan een mogelijkheid om ten laste van die 

rijksmiddelen de verdere afhandeling te realiseren. 

Als de Staten dan bij de begrotingsbehandeling 

zeggen dat ik die prop moet wegwerken dan heb 

ik inmiddels het geld van het Rijk uitgegeven en 

moet er waarschijnlijk een stukje van terugvloeien 

en bewerkstelligen de Staten dat ik die wachtlijsten 
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krijg. Ik kan er gewoon niets anders van maken. 

Het probleem is dat die wachtlijsten toch ergens 

blijven. Ze worden door het Rijk niet meegeteld 

omdat kinderen wier naam op de wachtlijst voor-

komt niet geïndiceerd zijn. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Dat ze niet geïndiceerd 

zijn, komt doordat het Bureau Jeugdzorg kennelijk 

te weinig capaciteit heeft om tot indicatie over te 

gaan. Waarom doet het college daar dan niets aan?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat zou betekenen dat wij daarvoor 

eigen provinciale middelen zouden moeten 

aanwenden. De andere kant daarvan is dat de 

staatssecretaris bij het wegzetten van rijksmid-

delen helaas ook rekening houdt met het feit dat 

wij als provincie op een aantal plekken provinciale 

middelen ingezet hebben. De vraag is dus of het 

aanvaardbaar is nog meer provinciale middelen te 

stoppen in de jeugdzorg.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zegt dus 

eigenlijk dat als wij er meer geld van de provincie 

in stoppen, wij minder geld van het Rijk krijgen en 

daarom doen wij dat maar niet en daardoor laten 

wij die kinderen wachten.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Die keuze is uiteindelijk aan de Staten. 

Ik heb dat voorstel echter niet aan de Staten 

gedaan.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De financiële afspraak houdt toch 

ook in dat na ommekomst van een aantal jaren 

uitvoering jeugdzorg wordt bekeken in hoeverre de 

rijksmiddelen voldoende waren voor de provincies 

om die taak uit te voeren. Op het moment waarop 

wij ons inhouden om binnen het budget van het 

Rijk te blijven dan zullen wij ook geen extra rijks-

middelen in de toekomst krijgen. Het lijkt mij een 

kip-eiverhaal. Als er nu tekorten zijn, moeten wij 

die voteren en dan gaan wij daarna met het Rijk 

praten om die extra kosten vergoed te krijgen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als ik het met een beetje moeite goed begrijp, is het 

een tamelijk ingewikkeld geheel. Is het misschien 

handig dat wij in de commissie ZCW hierbij nog 

een keer stilstaan op basis van een korte notitie 

over de kern van dit probleem. Wij kunnen daar 

dan op een wat samenhangende wijze over dit 

probleem spreken.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat wil ik graag doen.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Dat is een goed voorstel.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Mevrouw Raven heeft naar de doelma-

tigheid gevraagd. Wij hebben een extern bureau 

ingeschakeld om zowel bij Bureau Jeugdzorg als bij 

de zeven zorgaanbieders een doelmatigheidsonder-

zoek te doen. De resultaten daarvan verwachten 

wij in juli. Aan de hand daarvan zullen wij kijken 

welke maatregelen er nodig zijn. Ik zal de Staten 

daarover voortstellen doen en hen verder hierover 

informeren.

Er zijn twee onderwerpen die op welzijn betrekking 

hebben. Ten eerste het verzoek van de PvdA om in 

de algemene subsidieverordening van de provincie 

een bepaling op te nemen dat instellingen die 

gesubsidieerd worden ook iets moeten doen aan 

toegankelijkheid. Ik vind dat een sympathiek voor-

stel. Wij zullen kijken in hoeverre daaraan vorm en 

inhoud gegeven kan worden.

Het CDA heeft een voorstel over een project met 

buurtkamers voor senioren in de wijk Vathorst om 

te bekijken of de effecten van dat onderzoek meege-

nomen kunnen worden naar andere Vinex-locaties. 

Ik ken het project zelf niet, maar ik wil dat project 

graag bekijken hoe het er precies uitziet en wat de 

effecten daarvan zijn. Als dat toegevoegde waarde

 kan hebben, lijkt me dat heel goed.

Mevrouw Van Keulen heeft bij het onderwerp 

sport een aantal vragen gesteld, met name over 

de honorering ten laste van de Sociale Agenda. 

In de commissie hebben wij het daar ook even 

over gehad. Wij stellen voor Sportservice Midden-

Nederland (SMN) een vast bedrag vast. Daarbij 

kan SMN voor een aantal projecten terecht in de 

Sociale Agenda. Dat is ook gebeurd. Er zijn twee 

projecten gehonoreerd. Een aantal andere projecten 

die zij al had, kon niet gewoon een-op-een overge-
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zet worden in de Sociale Agenda. De essentie van de 

Sociale Agenda is zoals men weet, dat men niet meer 

afwacht wat er aan aanbod komt, maar dat op basis 

van de vraag een programma wordt ingevuld.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja, dat begrijp ik. Mijn opmerking was 

juist dat de criteria blijkbaar zodanig zijn dat projec-

ten met sport niet of nauwelijks aan bod komen. 

Mijn vraag was of de gedeputeerde bereid is die 

criteria op te rekken.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De criteria rek ik niet op, omdat de 

criteria het kader vormen dat de Staten zelf hebben 

vastgesteld. Ik maak echter wel een evaluatie; dat heb 

ik ook toegezegd. Voor de begrotingsbehandeling 

aan het einde van dit jaar zal er een voorstel liggen 

waarin duidelijk aangegeven is op welke terreinen 

sport en sportbeleid vorm zouden moeten krijgen 

in de provincie Utrecht. Ik heb vaker gezegd dat wij 

van ver komen, maar dat er op het gebied van sport 

een aantal dingen nu moet gebeuren, met name 

aangepaste sport. Dat is een onderwerp dat daar een 

plek zal krijgen en wellicht ook een aantal andere 

onderwerpen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! En de gedeputeerde gaat overleggen met 

Sportservice?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Jazeker.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Bij Sportservice was men van deze 

ontwikkeling niet op de hoogte. De gedeputeerde 

sprak over evaluatie, maar zij gaat duiden wat er 

gedaan moet worden.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja wij gaan kijken wat er tot nu toe is 

gebeurd en waaraan behoefte is. Niet over ontwik-

kelingen. Aan de westkant is bijvoorbeeld al een 

verzoek binnengekomen om aangepast sporten te 

honoreren. Het leeft er ook echt. Voor de begrotings-

behandeling krijgen de Staten een voorstel onder 

ogen, zodat daar tijdig op gereageerd kan worden.

Ik ga nu naar de amendementen en de moties. 

Amendement 3 van het CDA over het versneld 

realiseren van woonvoorzieningen voor mensen 

met dementie. Er wordt gevraagd een onderzoek 

te doen. Er is al heel veel dat bij elkaar ‘geharkt’, 

zo heb ik dat geformuleerd. Ik weet niet of wij die 

€ 30.000 helemaal nodig hebben, maar dit amende-

ment voeren wij graag uit.

Amendement 2 gaat om een tijdelijke overbrugging. 

Dit amendement is een uitvloeisel van een motie 

die de vorige keer is aangenomen, dus die voeren 

wij graag uit.

Amendement 5 gaat over de gebiedsvisie 

Vechtstreek. Wij hebben een evaluatie gedaan met 

betrekking tot Stuurgroep restauratieplan Vecht. In 

juni heb ik in de commissie toegezegd dat wij in de 

commissie zouden komen met het Vechtproject dat 

door GS is voorgesteld voor verdere vormgeving. 

Voor de ideeën die in dit stuk zijn beschreven, 

kunnen wij heel goed een plekje vinden. Om dit 

echter een initiatiefvoorstel te noemen, vind ik wat 

ver gaan. Met de inhoud kan het college echt wel 

uit de voeten.

Motie 11 van D66 over gespecialiseerde thuiszorg. 

Bij de uitvoering en het wegzetten van het geld van 

het Rijk zullen wij proberen een en ander zo snel 

mogelijk te doen. Aan het eind van het jaar moet 

het duidelijk zijn waar het geld naartoe gaat. Er is 

inmiddels overleg geweest met de thuiszorgorganisa-

ties, maar de voorkeur gaat op dit moment heel 

duidelijk uit naar de instellingen die adequate hulp 

kunnen bieden en daarvoor helemaal geëquipeerd 

zijn. Wij hebben de motie dus niet meer nodig.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nog even terug op 

het amendement over de gebiedsvisie Vechtstreek. 

De gedeputeerde vindt het een beetje te ver gaan 

om hierbij van een initiatiefvoorstel te spreken. 

Graag wil ik weten wat zij daarmee bedoelt.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Op de eerste pagina van de bijlage 

staat: ‘Dit initiatiefvoorstel schetst een perspectief 

gericht op …enzovoort’. Daarop is mijn opmerking 

gebaseerd. Het gaat voor mij te ver om dit een initi-

atiefvoorstel te noemen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Betekent dat dan dat de 

onderwerpen die wij hebben genoemd, succes-
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sievelijk de kaders die wij hebben aangegeven, en 

ook dat de verschillende projecten die nu deels 

gericht zijn op de Vecht en het Vechtplassengebied 

in één project worden ondergebracht en dat het 

college met een dergelijk integraal voorstel naar de 

commissie en vervolgens de Staten komt?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja, dat heb ik gezegd. Wij hebben een 

evaluatie gedaan met betrekking tot de Stuurgroep 

restauratieplan Vecht. In juni heb ik in de commis-

sie toegezegd dat wij in de commissie zouden 

komen met het Vechtproject dat door GS is voorge-

steld voor verdere vormgeving. Het is dus in volle 

gang. Het soort zaken dat de heer Van Kranenburg 

noemt speelt daarin wel degelijk een rol. Wat dat 

betreft zitten wij op één lijn. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als ik het goed begrijp, heeft de gedeputeerde 

intussen bedacht dat er een integrale gebiedsvisie 

moet komen en dat het project waarmee de gede-

puteerde in juni zal komen commissiebreed – het 

gaat immers ook over cultuur en zo – besproken 

zal worden. Dat de gedeputeerde daarmee in alle 

commissies zal komen, stemt ons blijmoedig.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is natuurlijk niet allemaal nieuw 

waarmee wij komen. Er is namelijk al heel veel. De 

VVD zou dus willen dat wij alles wat al gedaan is 

opnieuw doen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben gezegd dat alles wat al gedaan is, 

geïncorporeerd moet worden. Er is al heel veel, 

maar daarvan hebben wij ook de zwakke punten 

aangewezen. Dan vraag ik dus: heeft het college een 

dusdanig breed voorstel waarin reeds alle aspecten 

staan die wij noemen?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er komt in juni een presentatie in de 

commissie die heel breed is en waarbij alles …

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Deze notitie was dus al verwerkt in dit stuk. 

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja, dat spoort met elkaar. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is niet mijn vraag. Is dat al in het stuk van het 

college verwerkt? Is dat amendement dus overbo-

dig?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat mij betreft dus wel.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan weten wij wat wij voor de tweede termijn 

eraan hebben. Dank u wel.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Mag ik nog wat vragen? Wij hebben 

ook de discussie over het Groene Hart waarbij de 

Vecht een icoon is. Als dit amendement gehand-

haafd wordt, ik begrijp dat daar niet aan getwijfeld 

wordt, moeten wij dus niet op twee sporen gaan 

zitten. Het moet niet zo zijn dat wij het icoon in 

het Groene Hart hebben en een aparte gebiedsvisie 

Vechtstreek. Dat lijkt mij niet goed. Het is het een 

of het ander. Dus mijn vraag is hoe de heren indie-

ners van de PvdA en de VVD daarin staan.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat 

is tamelijk simpel. Wij hebben ook in deze notitie 

gezegd dat de invloed van het Groene Hartproject 

op het project van de Vecht een uitstraling heeft. 

Dat betekent in feite dat wij zeggen dat al die 

invloeden ondergebracht moeten worden in dit 

project. Dat betekent vervolgens dat als het gaat om 

het icoon Vecht, dat nu ergens op een B-lijst staat, 

dat dit geen punt is in de zin dat wij daaraan niet 

extra hard zullen trekken. Komen er echter finan-

ciën vrij vanuit het Groene Hart dan kunnen die 

hier uiteraard bij betrokken worden.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben blij dat op deze manier de ondervraging 

geschiedt. Zo hoort de gedeputeerde nog eens wat. 

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij achter het 

icoon in het weidegebied blijven jagen. Dit is een 

zelfstandig project. Als er echter rijksmiddelen 

voor vrijkomen, is dat natuurlijk prachtig voor 

dit project, maar het gaat er natuurlijk om dat 

het project zelfstandig is; daaraan geven wij graag 

een schwung. Wij kunnen niet op twee sporen 

gaan zitten. Collega Bos zal dat ook niet bedoelen. 

Mocht het echter zo zijn dat ergens op de B-lijst 

nog eens geld vrijkomt voor dit project, dan moet 
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dat natuurlijk worden ingezet. Alle middelen 

moeten geconcentreerd worden. Wat ons betreft is 

het niet zo dat het icoon nu verder nagejaagd gaat 

worden.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat laatste wilde ik graag horen. Wij 

moeten niet op twee paarden wedden. Het is goed 

dat wij één Vechtvisie hebben, maar dat wij niet 

van twee walletjes willen eten.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Over eten gesproken, ik begin trek te 

krijgen langzamerhand.

De VOORZITTER: Dat bespoedigt hoop ik het 

debat.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wilde nog een vraag stellen over de inzet van 

de gespecialiseerde thuiszorg. Ik ben blij dat de 

gedeputeerde in elk geval met thuiszorginstel-

lingen heeft gesproken. De uitkomst verbaast mij 

echter enigszins. Ik heb weliswaar uit de krant 

begrepen dat de thuiszorginstellingen in staat 

zijn heel snel te reageren op de klemsituatie die 

er nu bestaat. Als zij zegt bij voorkeur te willen 

doorgaan met de instellingen waarmee de provin-

cie een samenwerkingsrelatie heeft, dan verbaast 

het mij dat die sneller zouden kunnen werken. 

Waarom zou een instelling voor gespecialiseerde 

thuiszorg dat niet kunnen? Ik kan mij voorstellen 

dat die instellingen uiteraard proberen hun eigen 

aandeel te vergroten, maar volgens mij zal er ook 

een tekort ontstaan in adequaat personeel dat niet 

tijdig beschikbaar is en een tekort aan infrastruc-

tuur. Dat is in elk geval in andere provincies een 

probleem bij het aanpakken van de wachtlijsten. 

Daarin zou deze methode van gespecialiseerde 

thuiszorg kunnen voorzien. Het is natuurlijk niet 

een oplossing voor het totale probleem, maar wel 

een oplossing voor de twee kanten waar de situ-

atie het meeste klemt. De instroom: hoe kan die 

gereguleerd worden en hoe kan gezorgd worden 

dat er bij de uitstroom een adequate opvang is? Ik 

vraag dus toch het aanbod van de gespecialiseerde 

thuiszorg nog eens wat serieuzer te overwegen en 

het gesprek dat de gedeputeerde kennelijk heeft 

gehad, nog eens over te doen en zich hierover 

volledig te laten informeren. In de commissie kan 

dan worden beoordeeld of dat al of niet een zinvol 

aanbod is.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat lijkt mij een beetje een mijl op 

zeven. Nu is aan de orde dat er € 7.500.000 van het 

Rijk is, welk bedrag wij zo snel mogelijk moeten 

wegzetten op een zo adequaat mogelijke manier. 

Wij zijn het niet zo erg oneens met elkaar, denk 

ik, als mevrouw Dekker zegt dat alle hens aan dek 

moet. Om dat geld werkelijk zo veel en zo snel 

mogelijk weg te zetten, vindt zij mij aan haar zijde. 

Om nu te stellen dat dit dan door thuiszorgorga-

nisaties zou moeten gebeuren, ben ik dát niet met 

haar eens. Ik kijk naar wie dat het beste en meest 

adequaat kan doen. Ik stel het dan op prijs als 

de Staten de beoordeling door wie dat adequaat 

gedaan kan worden aan mij overlaten. 

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zeg helemaal niet dat het alleen aan de thuis-

zorginstellingen moet worden overgelaten. Dat is 

absoluut niet aan de orde. Het gaat om een interes-

sant aanvullend aanbod dat volgens mij ook heel 

goed zou passen in de doelstellingen om ook in de 

jeugdzorg zo licht mogelijke middelen in te zetten. 

Daarom is het verstandig daar nog eens goed naar 

te kijken.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb gezegd dat ik met de thuiszorg 

een gesprek heb gevoerd. Het resultaat daarvan 

was dat ik dus beter af ben bij de eigen residentiële 

instellingen die wij hebben.

De VOORZITTER: Ik had gehoopt om zeven uur 

te kunnen schorsen voor een pauze. Er zijn twee 

mogelijkheden: ik doe dat alsnog of ik laat de heren 

Mik en Ekkers nog afronden. Dan zal er mogelijk 

ook nog fractieberaad zijn. Mijn inschatting is dat 

dit kan omdat ze beiden korte antwoorden hebben. 

Als de Staten zich daarin kunnen vinden, is het 

woord nu aan de heer Mik.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben het met mevrouw Raven eens dat 

resultaten van de Taskforce Innovatie (TFI) vooral 

in het midden- en kleinbedrijf (MKB) moeten 

neerdalen, omdat 90% van het bedrijfsleven in 

de provincie Utrecht het MKB betreft. Als die 
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bedrijven er niets aan zouden hebben, zou het niet 

goed gaan. De resultaten bij het MKB komen daar 

voor een groot deel ook terecht, alleen weet ik dat 

het beeld daarover bij het MKB anders is. Men 

is daar in discussie met de TFI waarbij ikzelf een 

bemiddelende rol speel en ook zal blijven spelen als 

dat nodig mocht zijn. Ik denk dat het beeld dat de 

koepel van het MKB hiervan heeft niet helemaal 

klopt met de werkelijkheid. Datgene echter wat 

mevrouw Raven als doelstelling noemt, is precies 

hetzelfde als wat het college voor ogen heeft. Wij 

zullen dat in de gaten blijven houden.

Voorts heeft mevrouw Raven gevraagd of het 

mogelijk is iets van een behoeftenscan te maken 

voor maakbedrijven. Als zij het goedvindt neem 

ik dat even mee terug naar het ambtelijk apparaat 

om te kijken wat wij op dat gebied kunnen verzin-

nen en misschien zullen wij daarvoor nog contact 

met haar opnemen om te kijken wat daarvoor de 

aanleiding was. In principe heeft zij gelijk dat wij 

de maakindustrie, voor zover aanwezig, in het 

Utrechtse moeten houden en zelfs nog moeten 

uitbreiden als wij dat kunnen.

Op het gebied van verkeer zijn wij hard bezig. 

Er is gesproken over de doorstroming met het 

ICT-project dat bij de begroting door de Staten 

is goedgekeurd. Dus om te kijken of wij samen 

met Rijkswaterstaat, het BRU en Eemland slimme 

oplossingen kunnen verzinnen. Wij praten altijd 

over een kastje in de auto dat wij ook in het 

Utrechtse zouden kunnen doen. Hier en daar zijn 

er al weliswaar heel onvolkomen proeven mee 

gehouden. Wij zijn toch echter de draaischijf van 

Nederland en daarom bekijken wij in Utrecht of wij 

een bijdrage kunnen leveren aan dat denkproces. 

Ik heb echter niet helemaal kunnen achterhalen 

wanneer wij daarmee bij de Staten zullen terugko-

men. In ieder geval zal dat in de loop van dit jaar 

zijn, ik dacht na de zomer.

De heer Bijkerk heeft terecht gezegd dat drie 

onderwerpen voor GroenLinks belangrijk zijn. Het 

onderwerp mobiliteit zal wel in alle programma’s 

voorkomen. Er zijn enige kapstokken die het college 

hem zal aanreiken om met elkaar over te spreken 

wat er in de ambitie van de provincie kan zijn. In 

de eerste plaats is dat het Randstadspoor en de 

bijbehorende frequentieverhogingen. Dan is het pas 

echt Randstadspoor. Er komen enkele onderzoeken 

aan hoe gratis openbaar vervoer of vormen daarvan 

wel of niet ingevoerd kunnen worden. Dat heb 

ik in de commissie toegezegd. Bij de verkenning 

van het snelwegennet rond het Utrechtse en het 

Amersfoortse zit openbaar vervoer er uitdrukkelijk 

in, dat hebben wij er ook ingebracht. De buurtbus 

is een bekend fenomeen waar wij in juli mee zullen 

beginnen, zoals wij hebben afgesproken. Voorts zijn 

wij op dit moment bezig met een notitie voor het 

college die ook naar de Staten gaat over de voor-

waarden voor concessieverlening. Dat is natuurlijk 

een andere wijze waarop wij kunnen proberen het 

openbaar vervoer te bevorderen. In tegenstelling 

tot andere provincies, zit Utrecht niet in een neer-

gaande spiraal. Wij houden het hier vrij redelijk bij. 

Gelijkblijvend openbaar vervoer betekent immers 

dat het toeneemt, gezien de hele toename van het 

verkeer.

Wat de verkeersveiligheid betreft, hebben wij 

dezelfde prioritering, alhoewel het college zich 

zorgen maakt over de ROV-cijfers over de toename 

van het aantal verkeersslachtoffers. Wij hebben nog 

geen beeld van wat daarvan de oorzaak kan zijn, 

noch over welke wegtypen wij het dan hebben. Uit 

de eerste analyse van de cijfers – de onderbouwing 

daarvan komt later – weten wij wel dat er vooral 

een concentratie is in de gemeenten Utrecht en 

Woerden, zonder dat gezegd kan worden of dat 

gemeentewegen betreft, provinciale wegen of 

rijkswegen. Dat komt later aan de orde. Het is 

jammer dat wij die oorzaken pas later vernemen. 

Niettemin betekent dit dat de verkeersveiligheid 

niet iets is waarbij wij rustig achterover kunnen 

leunen. Verkeersveiligheid is prioriteit nummer 

één, ook bij ons. Dat betekent dat waar er klachten 

van bewoners zijn – die hebben dan altijd ogenblik-

kelijk toegang bij ons – en als het nodig is zaken 

naar voren te halen omdat blijkt dat er een extra 

probleem speelt, dan doen wij dat. Dat hebben wij 

bijvoorbeeld ook gedaan bij de N226 en bij de N228 

en dat zullen wij ook blijven doen. Als er concrete 

voorbeelden zijn waarvan gezegd kan worden 

dat die urgent zijn, dan horen wij graag zo snel 

mogelijk daarvan zodat wij daar dan specifiek naar 

kunnen kijken. Daarvoor hoeft men geen generieke 

afspraak te maken.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor diens 
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bereidheid de verkeersonveiligheid echt aan te 

pakken. De achtergrond van mijn vraag is, dat het 

denkbaar is dat wij bij de komende begrotings-

behandeling proberen toch nog een extra slag 

te maken bij een aantal knelpunten aangaande 

de verkeersveiligheid, deels tegenover de nieuwe 

slachtoffercijfers – dat is overigens op zich al een 

lastig verhaal, want wat is daar dan de oorzaak 

van – maar ook deels vanwege de toch breedle-

vende problemen in de samenleving vanwege de 

verkeersonveiligheid. Een deel van de knelpunten 

is al bekend, maar wij zouden een aantal oplos-

singen naar voren kunnen halen. Dat is de achter-

grond van de vraag van GroenLinks.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat heb ik heel goed begrepen. Dat 

betekent dus dat wij andere knelpunten die ook in 

het SMPU zitten even terzijde zetten.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Of dat daarvoor een extra financiële 

inspanning wordt geleverd. Dat kan en dat is ook 

aan de Staten om dat te beoordelen, maar wij 

zouden het prima vinden als het college daar een 

voorzet voor zou doen.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik moet mij even houden aan de 

grenzen van het SMPU, maar de Staten hebben de 

vrijheid dat te doen bij het UMP. De heer Bijkerk 

weet overigens dat de verkeersveiligheid, ook bij 

het college, hoog in het vaandel staat en wij kijken 

dan naar de specifieke knelpunten, want wij zijn 

niet te beroerd om als er ergens iets gebeurt, zoals 

bijvoorbeeld op de N228, wat wij niet hadden 

verwacht, daarvoor dan extra geld uit te trek-

ken als wij het binnen het SMPU ergens anders 

vandaan moet halen. Dat doen wij wel.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan is het ook goed mogelijk dat wij 

als Staten, of als fracties, met een initiatiefvoorstel 

komen bij de begrotingsbehandeling. Wij willen 

dus die extra slag maken wat de verkeersveiligheid 

betreft.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan kan inderdaad altijd.

Wat in het algemeen het 80 km-regime op paral-

lelwegen en de N230 betreft, kan ik mevrouw Van 

Keulen melden dat het Rijk momenteel bezig is 

met het evalueren van proefnemingen. Daarin zijn 

wij best wel geïnteresseerd omdat de resultaten 

van die proefnemingen ten aanzien van geluid en 

luchtvervuiling op diverse plaatsen in Nederland 

wel divers zijn. Wij willen dus eerst naar die evalu-

atie kijken alvorens generieke besluiten rond het 

Utrechtse te nemen. Het is overigens zo dat ik 

eerder in de Staten heb gezegd dat wij natuurlijk 

ook even moeten kijken naar wat nu precies de 

functie van die wegen wordt in de totale verken-

ning die momenteel wordt uitgevoerd en waarvan 

de resultaten over niet al te lange termijn naar ons 

toekomen.

Voor het antwoord op het pleidooi van D66 voor 

meer initiatieven op het gebied van openbaar 

vervoer, verwijs ik mevrouw Van Keulen naar mijn 

beantwoording van de vragen van de heer Bijkerk.

Ten aanzien van de motie over de A6 en de A9 

moet ik zeggen dat ik ook in het vooroverleg mij 

heb afgevraagd waar deze motie voor nodig is. 

Datgene wat in die motie staat, hebben wij immers 

gedaan. Heel snel nadat de berichten in de pers 

kwamen dat de minister zou kiezen voor de directe 

ondergrondse verbinding, hebben wij daarop als 

college gereageerd. Daar kan het misverstand in 

ieder geval dus niet liggen. De Staten hebben al 

eerder uitgesproken dat zij voor de stroomlijnvari-

ant met verdiepte ligging zijn. Volgens mij zijn wij 

het dus perfect met elkaar eens. Als mevrouw Van 

Keulen zich daarover nog een keer in een motie wil 

uitspreken dan kan het college daar natuurlijk geen 

nee tegen zeggen. Wij willen echter niet de indruk 

wekken dat wij hierover anders denken.

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

Voorzitter! Als Staten hebben wij ons daarover 

nooit uitgesproken. Het college van GS heeft in 

een brief aan de minister de voorkeur uitgesproken 

voor een andere variant dan die welke de minister 

voorstelt, maar niet in de commissie BEM, noch in 

de Staten is daar een uitspraak over gedaan. Door 

middel van deze motie, die wij gewoon Statenbreed 

kunnen maken, kunnen wij dat standpunt van het 

college volledig omarmen en daarover zeer efficiënt 

en slagvaardig een uitspraak doen. Daarvoor is dan 

geen commissiebehandeling meer nodig.
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De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Laten wij niet te lang stilstaan bij iets 

waarover wij het met elkaar eens zijn. Volgens mij 

heeft de heer De Vries aan de hand van datgene 

wat er in de Uitweg is gebeurd, ongeveer anderhalf 

jaar geleden, in de commissie gezegd het daarmee 

volledig eens te zijn. Dat hebben wij toen als college 

aan de commissie voorgelegd. Ik moet hiervoor 

echter in de boeken kijken en dat is misschien niet 

zo zinvol.

Ten aanzien van de kenniseconomie hoorde ik de 

heer De Vries iets zeggen over te weinig ambitie. 

Dat begreep ik echter niet. Ja, ik begreep dat wel, 

maar ik was het niet met zijn conclusie eens. Over 

wat er in de voorjaarsnota staat over een behoor-

lijke schwung geven aan de breedbandontwikke-

lingen, hoorde ik hem wel een kritische opmerking 

maken. Dat verbaasde mij enigszins, en dat mag 

natuurlijk. Ik kom daar straks nog even op terug.

Ten aanzien van de TFI is het zo dat wij op het 

ogenblik bekijken hoe de TFI met zijn projecten 

die van zeer groot belang zijn, gewoon door kan 

werken. Het is zeker niet de bedoeling van de TFI 

een ontwikkelingsmaatschappij te maken – de TFI 

moet immers blijven doen waar die als uitvoerings-

organisatie nu mee bezig is. Wij zien echter zoveel 

ontwikkelingen op ons afkomen, ook financiële, 

dat een ontwikkelingspoot eigenlijk best belangrijk 

is. Daarmee zijn wij met de hele TFI bezig om te 

bezien of wij dat zodanig kunnen combineren dat 

er gebeurt wat er moet gebeuren, maar ondertussen 

met z’n projecten, die van zeer groot belang zijn, 

gewoon kan doorwerken. Als wij immers TFI weer 

gaan verbouwen lopen wij kans dat de verkoop stil 

komt te liggen. 

Sciencepark wordt in nauw overleg met de TFI 

opgezet. Daarover mag geen misverstand bestaan. 

Breedbandinfrastructuur komt niet vanwege van 

het zogeheten breedband; zonder infrastructuur 

worden er geen diensten ontwikkeld en zonder 

diensten is de aanleg van infrastructuur niet 

interessant. Dat is overigens het probleem met 

breedband. Dat mag echter niet betekenen dat 

de overheid nu gaat investeren in de aanleg van 

breedband. Dat is een private ontwikkeling die aan 

de markt moet worden overlaten. Wij kunnen wel 

aan vraagbundeling doen, dus ervoor zorgen dat er 

voldoende potentiële vragers zijn, dus inkopers van 

infrastructuur, om kritische massa te krijgen om 

de zogenoemde last mile-problematiek op te lossen. 

Er loopt immers zat breedband door het Utrechtse. 

Er is geen plaats in het Utrechtse die verder dan 

een aantal kilometers ligt van een breedbandver-

binding. Alleen de verbinding naar het betrokken 

bedrijf, de last mile, is vaak het probleem. Daarvoor 

is vraagbundeling nodig. Dat kan een rol voor de 

overheid zijn. Innovatieve diensten kan de overheid 

ook stimuleren en daarbij kan wel aan subsidiëring 

gedacht worden. Alles bij elkaar schatten wij dat 

daar een bedrag voor nodig is. Dat zullen de Staten 

nog voor de begrotingsbehandeling kunnen zien. 

Dan hebben wij een inventarisatie klaar van wat er 

op het ogenblik aan de hand is in het Utrechtse. De 

Staten kunnen dan zelf beoordelen wat zij vinden 

van deze ontwikkeling. Van wat ik ervan heb gezien 

en waarvan ik ook iets in de commissie heb verteld, 

zouden de Staten die ontwikkeling enthousiast 

moeten omarmen.

Dan de superbus als laatste. Van die superbus 

was een prachtige maquette te zien. Daarover 

geen kwaad woord. Ik geloof overigens niet dat 

dit voertuig zonder infrastructuur kan. Hij moet 

dus wel ergens kunnen rijden en daar is dan iets 

voor nodig. Tenzij die stilstaat in de file, zoals 

de voorzitter opmerkte. Er zijn op het ogenblik 

meerdere initiatieven op dit punt. Wij hebben ook 

de Randstadrapids, een zweeftreinverbinding langs 

de snelwegen van de Randstad die door een consor-

tium wordt voorgesteld. Ik heb dat consortium 

uitgenodigd bijzonderheden te komen vertellen 

over die Randstadrapids. Dat heeft men gedaan en 

daarover heb ik ook al overleg gehad met de andere 

drie Randstadgedeputeerden. Iets dergelijks zou 

kunnen gebeuren met dit initiatief. Laten wij dit 

soort initiatieven dan bij elkaar vegen en bekijken 

wat er op dat terrein allemaal is. Anders zie ik 

ervan komen dat er ‘een’ initiatief direct wordt 

omarmd en dat lijkt mij niet een goede methode. 

Er is immers meer gaande op dit gebied.

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik word een beetje onrustig van al die 

initiatieven. Als wij de mobiliteit bezien dan zijn 

wij al jaren bezig met het maken van plannen. 

Maar iedere keer wordt er weer geroepen: een 

rondje Randstad, een zweeftrein naar het noorden 

of naar het zuiden, of een superbus. De facto 
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gebeurt er dus niets. Waarom richten wij ons dan 

niet op het uitvoeren van de plannen die er al 

gewoon zijn en op het financieren daarvan. Het 

lijkt soms ook wel een soort gezelschapsspel. Dat is 

niet ten nadele van het initiatief dat nu besproken 

wordt en dat ik best creatief vind, maar ik consta-

teer dat in het algemeen bij het mobiliteitsbeleid. 

Er worden telkens hoogtechnologische en hoogcre-

atieve oplossingen bedacht, maar feitelijk gebeurt 

er niets. Ik heb liever dat er feitelijk iets gebeurt, 

ook al is dat misschien een beetje ouderwets. 

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Een beetje vind ik dat ook wel. 

Ofschoon het in Nederland heel moeilijk is om 

nieuwe ontwikkelingen op dat gebied ingevoerd 

te krijgen. Er is altijd iemand die er iets anders 

van vindt. Aan de andere kant stel ik dat als er 

iets nieuws is dit dan niet meteen moet worden 

omarmd in de vaste veronderstelling dat daarmee 

alle problemen worden opgelost. Ik zeg dus: kijk 

ondertussen verder uit, maar kijk uit naar wat er 

op dat ogenblik aan initiatieven ligt. Bijvoorbeeld: 

wat is de Randstadrapid. Dat zullen wij als provin-

cie Utrecht niet zelf kunnen doen. Dat moeten wij 

met het Rijk en met andere provincies doen. Wij 

zetten alles naast elkaar en wij zullen de Staten in 

de commissie informeren over de actuele stand 

van zaken. De motie zoals die hier nu ligt adviseer 

ik niet over te nemen. Wel overnemen betekent dat 

daarmee al bijna wordt gekozen voor een systeem 

dat niet uniek is. Dat wij bij de bevordering van 

het openbaar vervoer soms heel nieuwe dingen 

moeten doen, ben ik overigens volstrekt met de 

indieners van de motie eens. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan 

de heer Ekkers.

De heer EKKERS (gdeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Mevrouw Raven sprak mooie woorden: 

de provincie moet een stimulerende provincie 

zijn. Dat is mij uit het hart gegrepen. Wij moeten 

zorgen dat wij als provincie iets uitstralen. Wij 

moeten ook zorgen dat wij de gemeenten meer 

gaan stimuleren dan wij al doen. Dat is iets anders 

dan op de stoel van de gemeente te gaan zitten. 

Dan zijn wij bezig met een vorm van betutteling. 

Als het gaat om ruimtelijke ordening kiezen wij 

eigenlijk ook voor een model waarin wij stellen 

dat wij twee taken hebben. Ten eerste: duidelijk 

maken waar de provinciale belangen liggen, 

dat is dus bovenlokaal; en ten tweede: probeer 

gemeenten te helpen met hun lokale plannen. Als 

wij daar naar kijken, moeten wij zorgen dat wij 

de gemeenten daarin stimuleren. Daarom is ook 

in de voorjaarsnota neergelegd het idee van een 

provinciaal bouwmeester. Dat heeft allemaal te 

maken met het gegeven dat wij kwaliteit moeten 

nastreven. Kwaliteit op elk vlak. Daarbij hebben 

wij ook te maken met een zaak als bijvoorbeeld 

buitenruimten. Maar wij moeten wel weten dat in 

de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die volgend 

jaar in werking treedt, de provincie geen bestem-

mingsplannen meer goedkeurt. Even los van het 

gegeven dat het ook onvoldoende zou zijn een 

bestemmingsplan af te keuren. Met andere woor-

den: het gaat er dan vooral om dat er in een vroeg 

traject duidelijk wordt gemaakt welke bovenge-

meentelijke taken er liggen, welke visie wij als 

provincie hebben en dat wij als provincie ervoor 

moeten zorgen dat de gemeente dan ook probeert 

kwaliteit te leveren. In dat opzicht is motie 6 niet 

juist. Het college stelt daarom voor motie 6 niet te 

accepteren.

Een ander punt is de provinciale organisatie. 

Provinciale Staten willen graag een snelle, klant-

gerichte organisatie die effectief en efficiënt werkt. 

Dat is het traject dat wij zullen volgen. Op dat 

punt ligt het college volstrekt op één lijn met de 

algemeen directeur. Er staat ons in de komende 

maanden heel veel werk te wachten en de motie 

die daarover is ingediend ervaar ik dan ook als een 

steun in de rug. Er staat echter in de motie ook, zo 

lees ik die althans, dat er naast de structuur ook 

aandacht wordt gevraagd voor de cultuur en de 

implementatie. De Staten mogen van ons verwach-

ten dat er onomkeerbare besluiten zullen zijn 

genomen voordat de nieuwe staten hun intrede 

doen. Dus gewoon in deze samenstelling van de 

Staten. De totale implementatie van de cultuur-

verandering lukt niet allemaal voor 1 maart 2007. 

Er zijn dan echter wel onomkeerbare besluiten 

genomen, waarvan de uitwerking dan nog moet 

plaatsvinden.

De VOORZITTER: Dank u zeer. Ik stel voor de 

vergadering te schorsen voor een dinerpauze die 

veel weg zal hebben van een lunch als gevolg van 
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de stroomstoring. Mijn voorstel is te schorsen tot 

20.00 uur. Kan dat inclusief fractieberaad zijn? 

Ik schors de vergadering.

Schorsing van 1�.03 tot 1�.5� uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Wij 

zijn toe aan de tweede termijn van de kant van de 

fracties. Ik verzoek u zich in de tweede termijn ook 

uit te spreken over de moties en amendementen.

Het woord is aan mevrouw Raven.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Naar aanleiding van de grote projecten waarmee 

het college volgens mijnheer Van Bergen zou 

komen, was mijn kritiek er vooral op gericht dat 

ze er niet liggen. Nu hoeft het niet meer, maar de 

afspraak was dat er vandaag een integrale visie zou 

liggen en die ligt er gewoon niet. Wij zijn ons er 

overigens van bewust dat die opcenten € 2.000.000 

per jaar inkomstenderving betreffen. Dat hadden 

wij zelf ook uitgerekend. De gedeputeerde zei dat 

de provincie Utrecht op de zevende plaats staat bij 

het tarief van de opcenten op de motorrijtuigenbe-

lasting. Ik wil echter wel zeggen dat wij 1% boven 

het landelijke gemiddelde liggen. Er is namelijk ook 

nog een andere ranglijst. Als wij het qua percentage 

uitrekenen dan ligt het Utrechtse tarief 1% boven 

het gemiddelde.

De gedeputeerde heeft gezegd dat de voorgestelde 

toezegging aan RTV Utrecht een PM-post betreft. 

In de commissie is echter duidelijk gezegd dat het 

om een bedrag van € 450.000 gaat. Wij blijven erbij 

dat het niet de taak van de provincie is om dat 

internetproject te subsidiëren. Daarvoor dienen wij 

een amendement in, dat is ondertekend door CDA, 

VVD, SGP en ChristenUnie.

Amendement A6 (CDA, VVD, SGP): RTV 

Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht bijeen op 15 mei 

2006, besprekend de Voorjaarsnota 2006;

overwegende:

- dat het college in de Voorjaarsnota 2006 aan-

geeft een internetproject RTVUtrecht te willen 

ondersteunen;

- dat daar een bedrag van € 450.000 mee ge-

moeid is;

- dat het ongewenst wordt geacht dat de provincie 

de infrastructuur van RTV-Utrecht ondersteunt;

draagt het college op:

in de Begroting 200� geen financiële middelen op te 

nemen voor het internet-project RTV-Utrecht.

De VOORZITTER: Het amendement wordt 

voldoende ondersteund en maakt deel uit van de 

beraadslaging. Het kan worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat de Bosscherwaarden betreft, zullen wij aante-

kening daarop vragen als dat nodig is.

Wij zijn blij met wat de gedeputeerde over Bunnik 

heeft gezegd. Wij zullen dat met argusogen volgen, 

temeer ook daar het BRU nu heeft gezegd dat Bunnik 

niet uit het BRU zou mogen stappen. Wij kijken 

inderdaad naar de financiële consequenties hiervan 

en wat de rol van de provincie dan wordt.

De ecoductenmotie spreekt voor zich. Wij hebben 

steeds gezegd dat het er niet zozeer om gaat dat 

wij tegen ecoducten zouden zijn, maar hier lag al 

een voorstel van de Staten om de besteding van die 

€ 150.000.000 nog niet te zullen invullen. Dat moet 

dus ook gedaan worden op één post. Wat dat betreft, 

blijven wij gewoon bij de motie ecoducten.

Wat de gedeputeerde heeft gezegd over de kwali-

teitsatlas is prima. Wij hopen dat die er zo spoedig 

mogelijk zal zijn.

De heer Binnekamp sprak bij de muskusratmotie 

heel braaf over echtparen, maar echt monogaam zijn 

muskusratten volgens mij niet.

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

ging over paren en niet over echtparen.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Maar de heer Binnekamp sprak over echtparen.

De VOORZITTER: Van de biologielessen heb ik 

overgehouden dat je dan een van beide soorten moet 

weghalen. Uit ervaring weet ik dat het bestrijden van 

die beesten een onmogelijke zaak is.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij steunen uiteraard het voorstel voor het extra 

bedrag dat voor de bestrijding van de muskusratten 

wordt gevraagd. 
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Wij wachten de voorstellen inzake duurzaam-

heid af. Het is goed als de provincie proactief is, 

zeker als wij zien aankomen dat het project met 

whisperbussen toch niet helemaal datgene wordt 

wat wij ervan verwachten. Wij zullen dan toch 

moeten nadenken over andere vormen van duur-

zaamheid.

Over de luchtwassersmotie heeft het college 

gezegd dat er op dit moment nog enkele onder-

zoeken gaande zijn. De pilot is in september 

afgerond. Wij stellen voor de resultaten van het 

overleg af te wachten en bij de begroting 2007 

de motie mogelijk opnieuw in te dienen omdat 

wij dan de concrete resultaten weten, of mogelijk 

met een nieuw voorstel voor luchtwassers terug 

te komen. Op dit moment trekken wij deze motie 

terug.

De jeugdzorg blijft een ingewikkeld probleem. Ik 

hoop dat al die discussies er niet toe zullen leiden 

dat de kinderen waar het uiteindelijk om gaat, 

er de dupe van zullen worden. Het moet ons wel 

altijd voor ogen staan dat het gaat om heel kwets-

bare kinderen. Als wij daar wat aan kunnen doen 

als provincie dan zullen wij daaraan met geld en 

met man en macht ook wat aan moeten doen.

Wij zijn blij dat de gedeputeerde heeft gezegd dat 

zij zal onderzoeken in hoeverre in Vathorst het 

seniorenproject De Buurtkamer een pilot project 

kan zijn voor meer Vinex-locaties. Het is logisch 

dat zij het plan niet kent omdat het voorstel juist 

van onderop is gemaakt en dus geen ambtelijk 

voorstel is. Wij zullen echter het voorstel graag 

aan de gedeputeerde overhandigen.

Wij zijn blij dat gedeputeerde Mik heeft aange-

kondigd dat vooral het beeld niet zo positief is als 

het gaat om de TFI in relatie tot het MKB en dat 

de werkelijkheid toch wat anders is. Wij wachten 

af wat er uitkomt als het overleg over de behoef-

tenscan komt en uiteraard ook over de TFI zelf.

Zijn reactie op onze opmerking over dynamisch 

verkeersmanagement was dat dit een groot ICT-

project is, met kastjes enzovoort en dat er slimme 

oplossingen worden bedacht. Dat is prima, want 

wij zijn ook heel benieuwd naar de oplossingen. 

Wij dachten echter zelf aan wat concretere voor-

stellen en oplossingen. Het is aardig om te zien 

dat de stroom vanmiddag uitviel en dat alles in 

dit gebouw gewoon vastzat. Er zijn echter oplos-

singen voor. Verkeersregelingsinstallaties kunnen 

via no brake-toepassing nog enkele uren func-

tioneren na spanningsuitval. Zo hebben wij nog 

een aantal ideeën op een rijtje gezet waaronder de 

wijziging van de instelling van VRI’s . Het blijkt dat 

die VRI’s worden ingesteld en dat er dan  niet meer 

naar die instelling wordt gekeken. De verkeersaf-

wikkeling wijzigt zich echter aanzienlijk in de loop 

der jaren. Een concreet voorbeeld is in Woerden te 

vinden. Daar heeft men gewoon de VRI’s uitgezet 

en de files zijn daarna voor het grootste deel opge-

heven. Het is dus een heel belangrijke taak van de 

provincie om dat wel goed in de gaten te houden. 

Daarom hebben wij toch een motie ingediend. Niet 

zozeer om geld te vragen, maar om alle plannen 

die er zijn op dit soort onderwerpen te betrekken. 

Wij vragen het college dan ook op basis van allerlei 

ideeën in die motie een plan op te stellen voor 

een samenhangend dynamisch verkeersmanage-

mentsproject waarbij gebruik wordt gemaakt van 

no brake VRI’s, video-observatieposten, een groe-

negolfteam, en waar een pilot ‘met z’n allen door 

groen’ wordt gestart. Als het dan voor 1 oktober 

2006 aan de commissie IME wordt gepresenteerd, 

dan zouden wij dat nog kunnen meenemen voor 

2007. Wij stellen voor het te financieren uit de 

projecten ICT onderwegbegroting 2006.

Mijnheer Ekkers maakte nog een opmerking over 

de provinciale bouwmeester. Daar hebben wij 

echter niet over gesproken vandaag omdat dit bij 

de commissie Bouwstagnatie aan de orde komt. 

Daarover zal ik het nu dus niet hebben. Dit was de 

reactie van onze fractie op de beantwoording van 

de gedeputeerde.

Ik ga nu snel langs de amendementen en de moties. 

Met A1, A2, A3, A4 zijn wij akkoord. Amendement 

A5 inzake de belevingsmonitor steunen wij ook. 

Wij vinden dat het Landschapsfonds gehandhaafd 

moet blijven, dus steunen wij die motie. De motie 

over luchtwassers trekken wij dus in, zoals reeds is 

gezegd. Wat de motie Statencommissie Europese 

aangelegenheden betreft, hebben wij niet begrepen 

dat die motie niet zou kunnen, dus die blijven wij 

steunen. Motie M4 steunen wij ook.

De heer BOS (PvdA):Mijnheer de Voorzitter! Mag 

ik mevrouw Raven een vraag stellen over de motie 

inzake het Landschapsfonds? Daarop is door GS 
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gereageerd dat de laatste drie 3 bullets van die 

motie niet werden geaccepteerd. Betekent dit dat 

het CDA die bullets dan schrapt?

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, wij laten die bullets staan.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat 

is dan helder.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Motie 3 handhaven wij. Wij zijn voor motie 4. Wij 

zijn voor motie 5 met de aantekening dat het wel 

duidelijk moet zijn dat wij bij wonen in het Groene 

Hart geen tweesporenbeleid moeten volgen en 

dat de gebiedsvisie Vechtstreek het icoon van de 

Vechtstreek wordt.

Wij zijn tegen de motie inzake buitenspeelruimte. 

Wij vinden namelijk dat wij niet op de stoel van de 

gemeenten moeten gaan zitten. Bovendien staat in 

deze motie dat behalve dat het gaat om nieuwbouw, 

ook de komende jaren de achterstand moet worden 

ingelopen. Dat vinden wij zo’n vage tekst. Men zou 

daar bijna uit kunnen lezen dat er in die wijken 

huizen gesloopt zouden moeten worden om meer 

buitenspeelruimte te creëren. Dit vinden wij niet 

een taak van de provincie. Dat gemeenten daar 

aandacht aan besteden, vinden wij geweldig belang-

rijk, maar dat komt in gemeentelijke plannen aan 

de orde en niet in die van de provincie.

Met motie 7 zijn wij wel akkoord. Ook motie 8 blij-

ven wij steunen ondanks de discussie die hierover 

is gevoerd. Wij zijn het eens met de motie 9 en 10. 

Motie 11 vinden wij overbodig, dat is ook al door 

de gedeputeerde gezegd, omdat er al gesproken 

wordt. Wij wachten nu maar af wat D66 daarmee 

doet.

Ik weet niet wat er met de motie inzake de super-

bus gaat gebeuren. Het CDA is op zichzelf niet 

tegen een onderzoek alhoewel de fractie wel vragen 

daarbij heeft. 

Wij zijn tegen de motie over koeien in de wei. 

Koeien kunnen ook geadopteerd worden. Na wat 

ik er al over gezegd heb, is te begrijpen dat wij ook 

tegen de motie inzake muskusratbestrijding zijn.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het debat stond vandaag een beetje in 

het teken van vooruitkijken of niet vooruitkijken, 

over het graf heen regeren of dat per se niet doen. 

Wij hebben het bijvoorbeeld even over die opcenten 

gehad – dat moeten wij niet weer zo lang doen 

– maar mijnheer Swane kan beter in de toekomst 

kijken dan ik. Om maar even duidelijk te maken 

dat wij nog niet weten hoe het er volgend jaar voor 

staat. Belasting heffen naar behoefte …

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als de heer Levering dat vindt, waarom trekt hij 

zich daar dan niets van aan?

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Swane hoort toch hoe ik dat 

zeg?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, die nuances had ik nog niet begrepen.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Prima. Daar liggen dus verschillen in 

opvatting die wij volgend jaar nog wel zullen tegen-

komen.

De bijdrage van collega Bijkerk was toch interes-

sant. Hij ergert zich natuurlijk al jaren aan die 

coalitie die er nu al veertig jaar zit – dat is trouwens 

wel een gevaarlijke uitspraak van hem. Hij weet 

immers dat het getal 40 zeer bijzonder is. Het staat 

in bepaalde religies voor proeftijd en dat de mensen 

het daarna pas kunnen. Dat is ook de achtergrond 

van die slogan ‘het leven begint bij 40’. Daarna 

mogen wij echt aan de slag. Ik weet niet wat bij 

hem heeft ontlokt erop te wijzen dat wij volgend 

jaar ons veertigjarig jubileum vieren.

Hij is overigens de enige geweest die een echte 

bijdrage heeft geleverd aan een doorkijkje van wat 

hij wilde gaan doen. Wij stellen dat zeer op prijs, 

maar wij hebben dat zeer bewust niet gedaan. Wij 

hebben interessante dingen gehoord bij de hoofd-

stukken die hij aanroerde, ook daarover gaan wij 

het hebben in de komende verkiezingsstrijd.

Over de waterwinning hebben wij van gedepu-

teerde Binnekamp gehoord dat het onderzoek 

eigenlijk al bekend is en dat hij het binnenkort 

in de commissie misschien nog een keer komt 

uitleggen. Wij hopen echt dat dit nog vóór de 

zomer gebeurt, want dan kunnen wij er goed 

naar luisteren. Overigens is het wel de bedoeling 

dat die gegevens dan ook iets zeggen over wat dat 

betekent binnen de nieuwe kaderrichtlijn water, en 
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ook tegen de achtergrond dat water steeds duurder 

wordt. Wij hebben echt zorgen. Dat is de reden 

dat wij het onderwerp hebben aangekaart hoe wij 

in de provincie Utrecht met dat water omgaan en 

over andere mogelijkheden die daarvoor zijn. Wij 

vinden dat wij ons beslist daarop moeten oriënte-

ren. Dus komt u maar, mijnheer Binnekamp, met 

uw verhaal. Wij zullen daar goed naar luisteren en 

bekijken of het binnen ons kader past. 

Hetzelfde geldt een beetje voor watergebied Zeist. 

Daar is een groep mee aan de gang. Wij hopen 

dat dit een open debat wordt en dat wij daarover 

dan vóór de begrotingsbehandeling nog uitsluitsel 

krijgen. 

Ik ga dan in op onze motie over buitenspeelruimte. 

In de eerste termijn heb ik al van mevrouw Raven 

gehoord dat zij om concrete voorstellen vroeg. Het 

antwoord van gedeputeerde Ekkers vond ik onder 

de maat. Wij willen natuurlijk evenmin op de nek 

van gemeenten gaan zitten. Wij komen echter bij 

de begrotingsbehandeling wel met voorstellen en 

dan kunnen wij het er nog een keer over hebben. 

Dan zullen wij laten zien dat er gestimuleerd kan 

worden en dat gemeenten daar ook wel eens blij 

mee zijn.

Ten slotte even over, laten wij maar zeggen: de 

Vechtmotie. Mevrouw Kamp heeft gezegd dat het 

allemaal prima binnen haar plannen past. Wij zijn 

er toch een beetje bang voor of dat allemaal wel 

het geval is. Wij wachten die plannen even af en 

voor het gemak handhaven wij de motie maar. Dan 

kunnen wij erop terugkomen als mevrouw Kamp 

gaat uitleggen dat het allemaal binnen de plannen 

past.

Dan de amendementen en de moties. 

Wij zijn voor de amendementen A1, A2; amende-

ment A3 was al overgenomen door het college. Wij 

zijn ook voor amendement A4. De belevingsmoni-

tor is overbodig verklaard daarom zijn wij tegen het 

amendement van D66.

Wij zijn tegen motie M1. Collega Bos heeft bij 

interruptie al duidelijk gemaakt dat het college de 

motie gedeeltelijk kon overnemen en wij konden 

het college daarin wel volgen. De motie is echter 

niet aangepast, dus wij zijn tegen deze motie. Wij 

zijn tegen de motie inzake luchtwassers. Motie M3 

is al door het college voor akkoord verklaard. Dat 

geldt ook voor de moties M4 en M5. Motie M6 is 

door ons ingetrokken; wij komen met voorstellen 

bij de begrotingsbehandeling. Motie M7 is door 

het college overgenomen. Wij zijn voor de moties 

M8 en M9. Van motie M10 heeft gedeputeerde Mik 

gezegd dat hij die als steun ervaart, maar het is ook 

een beetje dubbelop dus laten wij maar voor deze 

motie zijn. Wij zijn tegen motie M11 inzake gespe-

cialiseerde thuiszorg die overbodig is verklaard 

door het college. Bij de motie over de superbus 

steunen wij de opvatting van de gedeputeerde dus 

zijn wij tegen deze motie. Voorts zijn wij ook tegen 

de moties M13 en M14.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

In tegenstelling tot de heer Levering meen ik dat 

enkele fracties dat doorkijkje naar de toekomst 

wel hebben gegeven. Het CDA heeft een duidelijk 

statement gemaakt over investeren in leefbaarheid 

onder de koepel van de sociale cohesie. De Christen-

Unie heeft ook bij de vorige beschouwingen 

uitvoerig duidelijk gemaakt wat die fractie wil en ik 

complimenteer GroenLinks voor de heldere wijze 

waarop die fractie haar driespoor heeft neergezet. 

Zij doet ons bovendien een groot plezier dat voor 

die partij mobiliteit uiteraard in de breedte maar 

nu ook in tijd een bespreekbaar onderwerp is. 

Wij nemen er ook kennis van dat mobiliteit in het 

algemeen, dat is overigens te zien in een concreet 

initiatief van het CDA, voor doorstroming van het 

verkeer zorgt; dat zullen wij via hun motie omar-

men. Het woord mobiliteit is vandaag overigens al 

een aantal keren in opvallende zin genoemd. Wij 

hopen dat dit zich ook doorzet. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Als het nu om de blijdschap van de 

heer Swane gaat en niet om mobiliteit als punt, 

heeft hij dan de verwachting dat hij het in de 

toekomst volkomen met de fractie van GroenLinks 

eens zal zijn? Ik kan mij hier in huis alleen maar 

grote gevechten herinneren tussen de fractie van 

GroenLinks en die van de VVD. Ik verbaas mij dus 

over de blijdschap van de heer Swane.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik constateer – en dat zeg ik tot de heer Levering, 

en dat is soms wel in tegenstelling tot wat de PvdA 

betreft – dat GroenLinks wat minder conservatief 

denkt. Ik heb er vertrouwen in op het moment dat 

er een hoogst realistisch gehalte wordt getoond 
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bij de bespreking van verschillende onderwerpen, 

onder andere over de natuur. Vanzelf word je het 

dan met elkaar eens, want dan is een onderwerp 

niet onbespreekbaar en dan raak je in gesprek. Dan 

gelden de argumenten en dan kom je een heel eind. 

Dus ik heb daar kennelijk meer vertrouwen in dan 

de heer Levering.

De VOORZITTER: De heer Levering heeft het 

woord.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is natuurlijk al laat geworden 

vandaag. De heer Swane is daardoor een beetje in 

het voordeel. Anders was mijnheer Bijkerk natuur-

lijk nog uitgebreid op dit onderwerp ingegaan en 

dan hadden wij kunnen lachen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Maar de inhoudelijkheid van het debat mag echter 

niet bepaald worden door het tijdstip van de dag.

Ik haal een aantal reacties van het college naar 

voren. Zoals het verhaal van de heer Van Bergen 

over de opcenten. Bij interruptie heb ik daar al het 

nodige van gezegd. Daar zal ik niet op terugkomen. 

Ik heb hem echter nog een vraag hierover te stellen. 

Ik heb genoteerd dat hij het nieuwe college opzadelt 

met en tekort van € 5.000.000. Ik hoop dat ik dat 

verkeerd heb opgeschreven dan wel dat ik dat 

verkeerd heb begrepen. Als vanzelfsprekend gaat 

dit college dat dekken. Ik denk dat ik de heer Van 

Bergen verkeerd heb begrepen, maar als hij mij ook 

daarover een bevestiging kan geven dan zijn wij 

weer gerustgesteld.

Dan iets over personeel. Wij vinden het plezierig 

dat het college de ambtelijke dienst ziet als een 

ondersteuning van zijn beleid. Wij hebben goede 

nota genomen van de opmerking van de gedepu-

teerde dat het met de implementatie wat lastiger is. 

Ik denk dat wij dat begrijpen, maar wij houden wel 

sterk vast aan het doorpakken op de besluitvor-

ming. 

Nu de PvdA heeft gezegd vandaag de motie over 

de buitenruimte in te trekken en daarmee weer 

terug te komen, hecht ik eraan daar nog even op 

in te gaan. De betreffende motie is dus niet meer 

op tafel, waarvoor dank. Inhoudelijk is die motie 

kennelijk niet van tafel. De VVD heeft daartegen 

behoorlijk wat bezwaren. Dat is ook een dilemma 

om dat hier tot uiting te brengen. Natuurlijk zijn 

wij voor speelruimte. Ik denk ook dat dit iets is 

dat uitermate belangrijk is. Als wij echter niet 

oppassen stapelen wij allerlei zaken op elkaar. 

Daarvoor moeten wij oppassen. Wij zien bijvoor-

beeld bij de bouwstagnatie allerlei moeilijkheden 

in het kader van de bouw, maar ook bij de stede-

lijke vernieuwing. Wij hebben hier al een motie 

aangenomen, die ook in het coalitieakkoord is 

opgenomen, over 30% sociale woningbouw. Wij 

willen, naar ik aanneem, met ons allen een hogere 

beeldkwaliteit. Wij willen ook veiligheid in stads-

vernieuwing en in nieuwe wijken en speelruimten. 

Als wij dat allemaal bij elkaar optellen dan vraag 

ik mij af hoe wij het een met het ander kunnen 

verbinden. Het grote probleem is natuurlijk betaal-

bare woningen. Het is al een enorm probleem om 

30% betaalbare woningen te realiseren. Als wij 

daarop dan beeldkwaliteit stapelen, als je zegt dat 

je buitenruimten nodig hebt en als wij misschien 

morgen gaan roepen twee parkeerplaatsen per 

woning nodig te hebben, dan gaan wij op die 

manier met allerlei losse sympathieke zaken een 

stapeling maken waarmee de bouw onmogelijk 

wordt. Ik wijs daarop omdat wij moeten oppassen 

dat wij door sympathieke – en dat woord beklem-

toon ik hierbij – onderdelen, het totaalresultaat tot 

een onmogelijkheid maken.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hoeven daarop vandaag niet te 

diep in te gaan, maar het is volkomen duidelijk dat 

de heer Swane daar anders tegenaan kijkt. Het gaat 

helemaal niet om een opeenstapeling van het een 

en ander, maar wij kunnen niet zonder sommige 

dingen. Als het om die buitenspeelruimten gaat, 

gaat het gewoon om één aspect, om een absolute 

minimumeis. In de periode voor de begroting kan 

ik dat allemaal beter uitwerken. Dank daarvoor en 

ook dank daarvoor aan het CDA. Denkt de heer 

Swane dat wij woonwijken kunnen bouwen zonder 

behoorlijke buitenspeelruimten? Die wijken komen 

er wat de PvdA betreft, gewoon niet.

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

heer Levering heeft het over woningen bouwen en 

dat is altijd zo’n obligate discussie. De problema-

tiek zit natuurlijk niet in een Vinex-wijk. Als die 

daar ook zou zitten, dan hebben wij immers echt 

een probleem. Wij gaan er niet over, zeg ik erbij.
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De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Van de zestien geëvalueerde Vinex-

wijken zijn er twee waar de buitenspeelruimten 

gewoon, domweg om financiële redenen, zijn 

geschrapt. Als dat als minimumeis gesteld zou zijn, 

was dat niet gebeurd.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik hoopte dat de heer Levering met deze reactie zou 

komen. Ik zal uitleggen waarom. Vinex-wijken zijn 

er juist voor om door de grootschaligheid ervan 

niet alleen woningbehoefte op te lossen, maar ook 

om alle mogelijke voorzieningen – juist omdat 

het een het ander kan dragen – erin te brengen. 

Dat houdt dus alles in wat maar denkbaar in 

een Vinex-wijk gebracht kan worden. Juist door 

die grootschaligheid en juist door de gunstige 

opbrengsten–kostenverhouding. De heer Levering 

zegt dat om financiële redenen in twee Vinex-

wijken die voorzieningen zijn geschrapt. Dat is nu 

exact waar ik het over heb. Denk eens na wat dat 

gaat betekenen bij de stadsvernieuwing. In Vinex-

wijken kan men nog schuiven met allerlei gelden, 

met de uitvoering van wegen enzovoort. Dat is 

bij stadsvernieuwing allemaal onmogelijk. Ik had 

gehoopt dat de PvdA en wij niet zo verschillend 

over stadsvernieuwing zouden denken. Maar juist 

de PvdA maakt nu door al dit soort voorwaarden 

de stadsvernieuwing steeds duurder, en met alle 

moeilijkheden die daarbij al overwonnen moeten 

worden, in feite onmogelijk. En daartegen waar-

schuw ik. Wij zullen daarover nog wel discussiëren. 

Het gaat er dus niet om, en dat zeg ik met nadruk, 

dat hier iemand tegen buitenspeelruimten kan zijn. 

Buitenspeelruimten zijn fantastisch en ze zijn ook 

nodig. Ik waarschuw alleen voor de stapeling van 

zaken. Ik zou weleens willen weten als wij straks 

bij de PvdA aan moeten komen met het verhaal dat 

wij 5% minder sociale huurwoningen gaan bouwen 

want dan hebben wij wat buitenruimten erbij 

conform de wensen. Dan wil de PvdA beide. Daar 

maak ik mij bezorgd over.

De Vecht. Allereerst dank aan het CDA voor de 

steun aan het voorstel. Het CDA constateert terecht 

dat het niet zo kan zijn dat er in de toekomst achter 

twee walletjes aan gejaagd wordt. Dat houdt in: er 

is in het Groene Hart een Vechticoon ingebracht 

waar wij overigens helemaal voor zijn. Dat moest 

toch ergens geplaatst worden, het staat immers 

op een B-lijst. Wij moeten echter oppassen: wij 

willen een zelfstandig project waarbij het mooi 

zou zijn als wij iets van het Groene Hart kunnen 

meenemen, maar het mag niet gebeuren dat wij de 

hele tijd in het Groene Hart achter de heer Lokker 

aanjagen met de vraag of hij al wat met dat icoon 

heeft gedaan, en ondertussen een traject doen in de 

Vechtstreek waarin wij zelf onze verantwoordelijk-

heid met anderen nemen. Daarover zijn wij het dus 

met elkaar eens.

Een stuk minder waardering heb ik voor de 

gedeputeerde. Ik herhaal niet wat er in de Vecht 

allemaal is gebeurd, maar ik stel vast dat de laatste 

drie jaar mevrouw Kamp voorzitter is geweest van 

werkgroep AGV. En dat was het dan ook met de 

Vecht. Ik ga niet in op de AGV want daarover is 

voldoende gediscussieerd. Ik zeg haar echter wel 

dat ik en mijn gehele fractie in de afgelopen drie 

jaar van haar geen enkel breder initiatief hebben 

gezien in de Vechtstreek, zeker niet op de wijze 

waarop wij het hebben gepresenteerd. En als zij 

nu debiteert dat zij een integrale aanpak allang 

van plan was en dat alles al klaar was en ons werk 

eigenlijk overbodig is, dan hebben wij in elk geval 

van de partijen – en wij hebben met alle partijen 

gesproken – anders gehoord. Mevrouw Kamp heeft 

met al die partijen namelijk niet gecommuniceerd. 

Ik stel het maar even met nadruk, want ik vind 

haar reactie flauw en onder de maat.

Ik ga nu naar de moties. Motie M1, 

Landschapsfonds vinden wij inhoudelijk een 

sympathieke motie. In de lijn echter van het 

bundelen en het meer integraal maken van het 

natuurbeleid, zoals wordt voorgesteld in de motie 

van GroenLinks, zijn wij op dit moment echter 

tegen deze motie.

Ik noem nu alleen de moties waar wij tegen zijn. 

Met motie M11, jeugdzorg, hebben wij wat moeite. 

Is het nu zo dat D66 die motie even aanhoudt tot 

daarover in de commissie is gesproken? 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Nadat wij alle reacties hebben gehoord, 

trekken wij die motie inderdaad maar in. In de 

commissie zullen wij erop terugkomen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan de koeien in de wei. Dat is een zeer sympa-

thieke motie, maar wij zijn er wel tegen. Voor de 
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motie inzake muskusrattenbestrijding voelen wij 

helemaal niets.

Voor de rest zijn wij allemaal voor, positief als wij 

zijn.

De heer BIJKERK: Mijnheer de Voorzitter! Ik dank 

voor de beantwoording van de vragen van Groen-

Links en dank voor de reacties van de collega-

Statenleden. Ik heb natuurlijk met belangstelling 

geluisterd naar het debatje tussen de heren Levering 

en Swane. Het is altijd goed anderen te horen 

spreken over je eigen karakter of dat van een partij. 

Dus ik vond dat heel leerzaam. Ik denk dat de heer 

Swane een punt heeft: mobiliteit. Ja, GroenLinks 

is in meer dan één opzicht in beweging. Dat geldt, 

denk ik, ook voor de heer Swane en de VVD. 

Tegenover dat mobiliteitsverhaal staat immers het 

door ons zeer gewaardeerde verhaal van de VVD 

over natuurbeleid. Dat zijn natuurlijk heel interes-

sante ontwikkelingen op zo’n vroege avond. 

Het is niet alleen erg mooi, er is ook wel een 

probleem vanavond. Daarnet sprak de heer Swane 

er ook over. Wij hebben als GroenLinks zeer grote 

waardering voor de VVD en de PvdA waar het 

de motie Vechtvisie betreft. Wij vinden dat het 

probleem dat al jaren sleept in dat gebied, helder 

wordt verwoord. Toen wij de gedeputeerde daar-

over hoorden, hadden wij de indruk dat er werd 

geantwoord vanuit een andere wereld. Alsof er twee 

werkelijkheden langs elkaar schoven. Ik denk toch 

dat de gedeputeerde – wie zijn wij echter om dat 

te zeggen – er heel goed aan doet deze zeer door-

dachte motie Vechtvisie tot de hare te maken. Hier 

zien wij dus een oplossing voor het probleem in het 

betrokken gebied. Het slechtste dat er zou kunnen 

gebeuren, is dat mensen tegen elkaar blijven roepen 

dat ze het eens zijn met elkaar, terwijl ze het eigen-

lijk niet met elkaar eens zijn en het probleem niet 

echt wordt aangepakt.

Ik had zelf dezelfde ervaring bij de motie over 

natuurbeleid. Ik waardeer zeer de goede woorden 

die de gedeputeerde daaraan heeft gewijd. Ik 

merkte echter ook – ik heb dat bij interruptie 

gezegd – dat de beantwoording te breed werd. Ik 

doe in dezen de oproep bij deze motie natuur-

beleid echt te kijken naar wat er staat. Dat kan 

heel breed: wij willen integraal het natuurbeleid 

in kaart gebracht zien, maar niet te smal, dat wil 

zeggen: plak er niet allerlei dingen aan vast, want 

dan gaat een deel van de helderheid verloren die 

wij beogen en dan verliezen wij de slag die wij met 

natuurbeleid willen maken. Dus kijk vooral letter-

lijk naar die tekst. Ik denk wel dat wij elkaar goed 

begrijpen op dat punt en dat er waardering is voor 

de antwoorden.

De motie veldtoezicht handhaven wij. Wij erkennen 

de dilemma’s en de uitvoeringsproblemen, maar wij 

willen deze functie gewoon goed geregeld hebben.

Bij de begrotingsbehandeling zullen wij zeker 

terugkomen met nadere voorstellen ter bevorde-

ring van de verkeersveiligheid. De gedeputeerde 

heeft gezegd dat hij oog heeft voor het probleem. 

Natuurlijk moeten wij als Staten in staat zijn om op 

dat punt initiatieven te nemen. Wij zullen dat ook 

zeker doen.

Wat de provinciale organisatie betreft en de motie 

daarover namens alle fracties, kan ik mij aansluiten 

bij de woorden van de heer Swane. Wij begrijpen 

dat op het vlak van de implementatie volgend jaar 

maart nog een aantal dingen gaande zal zijn, maar 

het gaat erom dat het organisatiemodel er staat, dat 

er onomkeerbare stappen zijn genomen, wat ook 

duidelijk is gemaakt, en dat het implementatietra-

ject fors op stoom is. Dat er dan nog een uitloop is, 

is duidelijk. Als men de motie zo leest, zo wordt die 

ook bedoeld. 

Dan kom ik bij de amendementen en moties. 

Amendement A1 betreft de opcenten. Wij verkeren 

in een eenzame positie, wij zijn het in dezen met 

gedeputeerde Van Bergen eens. Eén van de onder-

delen van het coalitieakkoord die ons aanstonden, 

was de afspraak trendmatige verhoging opcenten. 

Wij zijn verder niet gebonden aan het coalitieak-

koord, maar dat onderdeel sprak ons wel aan. 

Wij kunnen ons ook heel goed voorstellen dat die 

€ 2.000.000 van de trendmatige verhoging bestemd 

kan worden voor een extra slag aangaande de 

verkeersveiligheid. Er is dus ook politiek een alles-

zins zinvolle bestemming aan dat geld te geven. Ik 

begrijp best dat de discussie hierover is gelopen. Ik 

voeg daar ook nog aan toe dat de hele opcentendis-

cussie in 2007 zeker opnieuw gevoerd zal worden, 

maar wat ons betreft niet langs dogmatische lijnen. 

Wij zullen daarbij praktisch opereren.

Het amendement over mantelzorg hebben wij mede 
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ingediend. Daar zijn wij voor. Over de motie van 

het CDA over woonvoorzieningen voor mensen 

met dementie hebben wij nog een vraag. Het 

onderzoek lijkt ons prima, maar niet nu al in dit 

amendement een claim leggen dat dit per definitie 

ook moet leiden tot een uitgave. Dat kan leiden 

tot een uitgave op basis van het onderzoek. Als wij 

het amendement zo mogen lezen, zijn wij akkoord. 

Als echter op voorhand al een claim wordt gelegd, 

kunnen wij niet akkoord gaan.

Na de nadere toelichting van de heer Swane en ook 

van de gedeputeerde kunnen wij dit amendement 

inzake ecoducten steunen.

Het amendement inzake de belevingsmonitor 

provincie Utrecht steunen wij, omdat hierbij een 

gunstige kosten-batenanalyse aan ten grondslag 

ligt.

De motie landschapsfondsen steunen wij. Motie 

M3 Europese aangelegenheden steunen wij. Motie 

M4, subsidie over grenzen heen steunen wij. Motie 

gebiedsvisie Vechtstreek steunen wij meer dan van 

harte. Motie cultuurbeleid en veldtoezicht hebben 

wij zelf ingediend. De D66-motie inzake planstudie 

Schiphol-Amsterdam-Almere steunen wij. Als de 

ChristenUnie aangaande de superbus genoegen 

neemt met het antwoord van de gedeputeerde, 

namelijk: dit gewoon serieus bekijken in samen-

hang met andere initiatieven, dan is dat prima. 

Wij steunen deze motie echter niet in deze vorm, 

zoals ik al heb gezegd vanwege het over elkaar heen 

buitelen van dit soort initiatieven en het per saldo 

niet van betekenis zijnde gebeuren.

Wij zijn zeer voor de motie over de koeien in de 

wei, maar zoals het in dit stuk staat, is het meer een 

grap dan een motie.

De motie muskusratbestrijding steunen wij niet. 

Wij willen echter wel graag een discussie aangaan 

over effectiviteit en vangstmethoden. Dat hoort dan 

in de commissie thuis en niet in deze motie.

Dan resteert mij een opmerking vanuit een andere 

rol. De heer Van Leeuwen heeft mij in mijn hoeda-

nigheid van vice-voorzitter gevraagd nog een 

nadere evaluatie te doen aangaande de positie van 

de plaatsvervangend voorzitter. Ik denk dat het 

goed is dat wij die suggestie in het fractievoorzit-

tersconvent ter sprake brengen. Ik wil graag op mij 

nemen er voor te zorgen dat dit daar aan te orde 

komt. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Mag ik daar een vraag over stellen? Hebben wij niet 

net een evaluatie over het dualisme achter de rug?

De heer BIJKERK (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik geef even het woord aan de heer Van 

Leeuwen die daar een nadere toelichting bij zal 

geven.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat hebben wij inderdaad, zeg ik tot 

de heer Swane, maar wij hebben elkaar nog niet 

gesproken over de visie op de rol van wie is voorzit-

ter en in welke hoedanigheid.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Sorry, dat heb ik verkeerd begrepen. Dat had ik niet 

gehoord.

De heer BIJKERK (GroenLinks); Mijnheer de 

Voorzitter! Ik stel dus voor dat wij dat in het 

fractievoorzittersconvent aan de orde stellen. Dan 

bekijken wij wat wij daar verder mee doen.

De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Van 

Keulen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik loop even de antwoorden van de 

gedeputeerden door voor zover die onze fractie 

betreffen. De opcenten was een coalitie-affaire deze 

keer, waar wij overigens blij mee waren. De gedepu-

teerde heeft nog geprobeerd wat tegen te stribbelen. 

Dat moet hij natuurlijk in zijn rol, maar ik denk 

niet dat hem dat lukt. Dat 40% van mensen die 

geen auto heeft, betwijfel ik zeer, maar wij zullen 

dat nog een keer uitzoeken.

Mijnheer Lokker veegt de bewegingsmonitor nogal 

achteloos aan de kant. Hij heeft er geen behoefte 

aan, is zijn argument. Hij zegt dat de afdeling 

communicatie van de provincie dat regelt. Nu, zo 

stralend werkt die afdeling hier niet, dat weten 

wij ook en ik vind het echt onbestaanbaar dat hij 

dit nu niet wil. Het is immers een prima rapport 

en ik kan hem zo de uitdraai van Zuid-Holland 

geven, dan kan hij zien wat het eigenlijk inhoudt. 

Misschien is hem dat nog niet helemaal duidelijk. 

Ik vind het in tweede instantie ook altijd  wel 

jammer; je moet dat blijkbaar toch altijd per inter-

ruptie doen om je motie nog een keer te verdedigen 

anders gaan de mensen die al voor jou aan de beurt 
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zijn tegenstemmen, terwijl ze misschien nog niet 

weten hoe het precies in elkaar zit. Dat vind ik 

toch altijd een beetje jammer.

Mijnheer Binnekamp zegt dat mijn fractie, of 

ik, niet goed op de hoogte is van wat er allemaal 

gebeurt op milieugebied. Wel, dat weerleg ik. 

Hij kan wel vinden dat hij genoeg doet, maar 

wij kunnen ook vinden dat wij dat niet van hem 

vinden. Ik ben dus zo vrij dat naar voren te bren-

gen. Wij zullen daarop nog zeker terugkomen. 

In het verdere verloop van de vergadering is het 

onderwerp Waterwingebied Zeist-West, dat een 

andere bestemming moet krijgen, niet verder 

aan de orde gekomen. Dat zou ik echter nog wel 

eens willen bespreken, want dat zijn twee zaken 

die door elkaar lopen: eerst geen waterwinge-

bied en dan zelfs woningbouw, terwijl wij net 

het Streekplan aan de orde hebben gehad en de 

commissie Woningbouwstagnatie. Als dat dus 

komt, zien wij dat wel, maar het lijkt mij een plan 

dat niet goed is. Ik vroeg mij zelfs even af of er een 

PvdA-wethouder in Zeist is gekomen, wat ik dan 

even heb gemist. 

De oplossing van de prop – ik vind dat, zeker 

in dit verband, een afschuwelijk woord – van de 

wachtenden voor een jeugdzorgbehandeling, die 

in de berekening van de ChristenUnie uitkomt 

op twintig weken wachten op een indicatie voor 

behandeling, is echt vreselijk. Ga eens na hoe lang 

twintig weken is. Dat moet dus echt anders. Het 

CDA heeft voorgesteld bij de begrotingsbehande-

ling er misschien iets met geld aan te doen, maar 

dat schijnt toch nogal ingewikkeld te zijn. De VVD 

heeft gevraagd alles nog een keer op een rijtje te 

zetten. Wel, jeugdzorgproblematiek wordt voort-

durend op een rijtje gezet. Het is blijkbaar super 

ingewikkeld om daaruit te komen. Daarom had 

D66 dus gedacht dat wij mooi met die thuiszorgin-

stellingen aan de gang kunnen gaan. Die kunnen 

dat blijkbaar goed oppikken. De gedeputeerde 

kan dan zeggen dat zij met die instellingen heeft 

gepraat en dat zij dat niet wil. Wij hebben die 

motie dan wel ingetrokken, maar ik kom hier toch 

nog op terug. Volgens mij is het een hartstikke 

goede oplossing. Daar hebben het dan nog een 

keer over.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Misschien voor de goede orde: wij wachten liever 

de discussie af in de commissie, maar wij vinden de 

motie van D66 sympathiek.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb gehoord dat de VVD het ook een 

goed plan vindt, waarvoor onze dank.

Wij zijn heel benieuwd naar de uitkomst van het 

doelmatigheidsonderzoek. Ik wil toch zo graag 

weten hoe dat precies loopt. Het is toch vreemd dat 

wij totnogtoe niets wisten.

De sport blijft een heikel punt. De gedeputeerde 

zegt dat de Staten de criteria zelf hebben vastgesteld 

en dat die niet opgerekt kunnen worden. Er is 

echter ook iets als voortschrijdend inzicht, dus dat 

antwoord vind ik een beetje te gemakkelijk. Ik vind 

het gewoon vreemd als de gedeputeerde de vorige 

keer zegt dat het onder de sociale agenda valt en 

dat er projecten ingediend kunnen worden en dan 

haalt één project het en de rest niet. Ik vind dat dit 

gewoon niet kan. Dan moet daar iets mee gedaan 

worden. Dus wij komen bij de begrotingsbehande-

ling hier opnieuw mee, tenzij de gedeputeerde met 

een heel goed evaluatie- en stappenplan komt voor 

al die punten die in de voorjaarsnota genoemd 

worden.

Het zat er natuurlijk in dat gedeputeerde Mik wacht 

op het onderzoek van het Rijk naar de 80 km-zone. 

Maar hij kan natuurlijk altijd nog proberen daar 

extra aandacht voor te krijgen. 

Het is vreemd dat de gedeputeerde zegt dat hij niet 

in de richting van een ontwikkelingsmaatschappij 

wil, maar er wel een ontwikkelingspoot aan vast 

knopen. Dan denk ik waarom doen wij dat dan niet 

ineens. Misschien kan dat in de commissie nog een 

keer aan de orde komen. De gedeputeerde zegt dat 

TFI moet blijven zoals het is. Ik moet echter zeggen 

dat dit niet helemaal mijn onderwerp is en collega 

De Vries is er niet, dus ik moet een beetje blindva-

ren. Dat komt echter wel goed in de commissie.

Dan is het weer vreemd dat het college tegen 

breedband is. Helemaal tegen breedband zijn wij 

natuurlijk niet, maar wel als de provincie daarin 

zou springen. Ook op dat punt haak ik even af als 

de gedeputeerde zegt dat het niet om infrastructuur 

gaat maar om vraagbundeling en de ‘last mile’. 

Het zal ongetwijfeld allemaal wel kloppen, maar 

wij vinden een bedrag van € 1.000.000 heel veel. In 

eerste instantie wilde ik een amendement indienen 
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om het er helemaal uit te fietsen. Dat hebben wij 

niet gedaan. Wij wachten nu het voorstel van de 

gedeputeerde in de commissie af. 

Wij hebben gedeputeerde Ekkers vragen gesteld 

over de ICT. Tijdens de dinerpauze, zo heb ik 

begrepen, heeft hij mijn fractiegenote gezegd dat hij 

met iets komt. Waar een pauze al niet goed voor is.

Dan de amendementen en de moties.

Wij zijn voor amendement A1. A2 hebben wij 

medeondertekend. Bij A3 zit ik op de toer van 

GroenLinks, maar om nu meteen geld daarvoor 

beschikbaar te stellen? Nee, dan liever eerst een 

onderzoek. In de commissie hebben wij het er nog 

heel kort over gehad dat er heel veel gebeurt op dat 

gebied. Noord-Brabant heeft dat en ik begrijp ook 

Noord-Holland. Misschien valt dat onderzoek ook 

nog wel mee omdat er al heel veel dingen bestaan. 

Dus als het alleen voor dat onderzoek is, maar dan 

inderdaad niet meteen een claim voor heel veel 

geld, dan kunnen wij het daarmee wel eens zijn. 

Bij amendement A4 heb ik gevraagd uit dat besluit 

van die € 60.000.000 te fietsen. Mijn fractie heeft 

daar wel erg veel moeite mee. Ik denk dat als de 

ecoducten blijven bestaan en de gedeputeerde 

heeft vertrouwen in iedereen en iedereen heeft er 

vertrouwen in, maar mijn fractie is het er toch niet 

mee eens, dus stemt die tegen dat amendement.

Het deelrapport belevingsmonitor handhaven wij. 

Met het amendement RTV-Utrecht hebben wij een 

beetje moeite. Ik kan nergens in de voorjaarsnota 

vinden dat hiervoor een bedrag van € 450.000 

wordt genoemd. Het is echter wel in de commissie 

genoemd; de gedeputeerde heeft dat in de commis-

sie gezegd. Ik vind het echter ook heel veel geld 

en ik laat er nog eens naar kijken. Dan komt D66 

met een voorstel. Daar wil ik dus op wachten. Wij 

vinden dit eigenlijk een overbodig amendement.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat bedrag van € 450.000 is inderdaad in de 

commissie genoemd. Dat lijkt heel veel geld maar 

op zichzelf kost dat wel dat bedrag, dat heb ik zelf 

gecheckt. Daar gaat het niet om. Het gaat om het 

principe dat dit niet een taak is van de provincie 

om op deze manier de publieke omroep te steunen. 

Dat is de clou, daar gaat de discussie over.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil dat nog even in de commissie 

bespreken.

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Die € 450.000 is het bedrag dat door 

RTV-Utrecht is gevraagd. Het college heeft zich 

daar nog helemaal niet over uitgesproken. Dus ik 

snap niet waarom deze motie hier op tafel komt. 

Dat is voorbarig. Daarom wil ik graag de reactie 

van GS hierop afwachten voordat ik in discussie ga. 

Er is net al gezegd dit eerst rustig in de commissie 

te bespreken. Dan maar eens kijken wat eruit komt.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Er zijn van die dingen waar je bij lezing van de 

toelichting van het college op voorhand al weet dat 

je ongeacht het bedrag dat wordt gevraagd daar niet 

aan mee wilt doen. Dan is het maar beter dat het 

college daarmee niet al te veel werk krijgt en al aan 

de voorkant kan zeggen dat die niet op de steun 

van het college kunnen rekenen. Met andere woor-

den: houd er dan maar mee op. Wij denken dus dat 

dit in dit geval zo is. In de loop van het debat zijn 

door allerlei partijen hiervoor allerlei argumenten 

daarvoor aangevoerd.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat maakt het dan makkelijker dan 

stemmen wij tegen dit amendement.

Motie M1, het Landschapsfonds ondersteunen 

wij zelfs van harte. De motie over luchtwassers is 

ingetrokken. Wij zijn het eens met de motie inzake 

Europese aangelegenheden. Ik vond de tekst echter 

zo lang en dacht bijna dat het een initiatiefvoorstel 

was. Met het dictum van deze motie kunnen wij 

instemmen. Bij de motie inzake toekenning van 

subsidie voor ‘Over de grenzen heen” weet ik eigen-

lijk niet goed waar die over gaat. Het geheel is niet 

erg duidelijk en ik wil wel weten of ik voor of tegen 

die motie moet stemmen. Misschien kan de PvdA 

dat nog uitleggen.

Met de motie gebiedsvisies zijn wij het eens. De 

motie buitenspeelruimten is ingetrokken, ofschoon 

ik het wel meer eens ben met de PvdA, dan met het 

verhaal van de VVD. Ik begrijp ook wel dat wij niet 

overal regels voor moeten opstellen, maar waar een 

wil is, is een weg. En als wij bij alles maar zeggen 

dat er dan niet gebouwd kan worden, dan lukt het 

natuurlijk nooit en dat vind ik gewoon geen goede 

houding. Ik vind dat kinderen moeten kunnen 
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buitenspelen. Je kunt van zo’n buitenruimte altijd 

nog iets anders maken, bijvoorbeeld op den duur 

een hangplek voor ouderen. 

De VOORZITTER: Als wij maar lang genoeg door 

blijven spelen, wou u zeggen.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! In mijn dorp is daar subsidie voor gege-

ven. Zo’n ouderenhangplek bestaat dus echt.

De motie inzake het visiedocument natuurbeleid 

lijkt ons een goede zaak. Wij waren even bevreesd 

dat het een soort stapeling van dingen zou worden, 

maar het is min of meer een update en een kort 

verhaal daarover.

Wij zijn het eens met motie M8. Het blijft natuur-

lijk een probleem wie dat werkgeverschap op zich 

neemt. Ik hoop dat het college daaruit komt. Wij 

steunen deze motie. 

De motie inzake de provinciale organisatie hebben 

wij ondersteund. Motie M10 hebben wij ingediend 

met alleen een handtekening van ons en zie nu 

eens: iedereen heeft hem ondertekend. Ik geef hem 

zomaar aan de griffier zonder stickers.

De motie over thuiszorg hebben wij ingetrokken. 

Daarover gaan wij nog me elkaar in gesprek.

De superbus lijkt op het eerste gezicht geweldig, 

maar het is toch te voorbarig. Vooralsnog zijn wij 

tegen dit plan en deze motie.

Wij zijn erg voor koeien in de wei, maar niet voor 

de financiering daarvan op de manier zoals dat in 

die motie wordt voorgesteld.

Wij zijn evenals GroenLinks tegen de motie over 

de muskusrattenbestrijding, maar wij vinden dat er 

inderdaad bekeken moet worden of hier iets beters 

en anders aan gedaan kan worden.

Bij de motie verkeersmanagement hebben wij een 

vraag bij de laatste bullet. Daar staat: ‘vanuit de 

projecten ICT-onderweg’. Is er dan nog zoveel 

ruimte dat het kan? Deze motie laat ik dus even 

hangen.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer 

Streefland.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Onze partij heeft ervoor gekozen een 

nieuwe, frisse spreker aan te stellen voor het avond-

deel van deze vergadering. Mijn medefractieleden 

zijn naar andere gelegenheden. Wij danken de 

gedeputeerden voor hun beantwoording. Er heerste 

toch af en toe een grafstemming vanmiddag, zo 

constateerden wij, ondanks de dik gevulde provin-

ciale portemonnee, Waarom een grafstemming? 

Wel, er werd voortdurend gesproken over het al dan 

niet wezenlijke feit van over het graf heen regeren. 

Of over het gevaar daarvan. Het was echter niet 

zo erg dat ze elkaar bestuurlijk het graf in hebben 

gepraat. Dit dan even in algemene zin. 

In de voorjaarsnota stond weinig over mobiliteit. 

De Staten hebben dat goed opgepakt door hier zelf 

toch een majeur punt van te maken. 

Gedeputeerde Mik stelt in zijn beantwoording over 

de superbus dat wij toch nieuwe dingen moeten 

gaan doen en dat innovatie in het openbaar vervoer 

(OV) nodig is. Dat hebben wij aangehoord. Wij 

stelden ook vast dat de gedeputeerde het op de 

agenda van de commissie IME wilde zetten en dat 

het ook breder leeft. Dat vinden wij een prudente 

houding waarmee wij kunnen leven. Op die manier 

zien wij dat men onze motie voldoende tegemoet 

is gekomen. Ik kan alvast aankondigen dat wij wel 

verder gaan met het promoten van het project. 

In september zullen wij daarover een symposium 

organiseren. 

De moties en de amendementen. De amendemen-

ten A1, A2, A3 en A4 kunnen wij steunen. Voor 

amendement A5 zien wij niet direct de noodzaak 

voor ondersteuning, dus die steunen wij niet. 

Amendement A7 steunen wij wel.

Motie M1 is een motie die wij samen met het CDA 

hebben ingediend. Wij hebben van de gedeputeerde 

gehoord dat hij voor een deel met die motie kon 

meegaan, waarbij de laatste drie bullets van het 

dictum dan zouden moeten komen te vervallen. 

Wij hebben niet de indruk dat wij de gedeputeerde 

overvragen, ook niet met de drie bullets die hij 

niet wil overnemen. Daarnaast vinden wij dat deze 

motie prima past in Agenda Vitaal Platteland en 

daarom hebben wij samen met het CDA besloten 

de motie te handhaven. Uiteraard zijn wij voor deze 

motie.

Voorts zijn wij voor de moties M3, M4, M5, M7, 

M8, M9, M10 en M11. 

Aan motie M12 wordt reeds voldoende tegemoet 

gekomen, dus die kan vervallen. De moties M13 en 

M14 steunen wij niet en motie M15 steunen wij wel.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer 

Witteman.
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De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Voor een aantal partijen heeft de eerste mei in het 

teken gestaan van de komende verkiezingen van 

2007. Ook wij vinden het jammer dat er al zo’n 

31 jaar in Utrecht een college bestaat van CDA, 

VVD en PvdA. Ik heb drie jaar geleden hier ook 

al aandacht voor gevraagd, maar de heer Terpstra 

van het CDA maakte toen duidelijk dat dit toch 

echt de keuze van de kiezer was, en zo is het. Als 

SP zullen wij de verkiezingen ingaan met duidelijke 

standpunten en uitgangspunten. Vervolgens is het 

dan weer aan de kiezers om hun voorkeur maar 

duidelijk te maken. Ik denk dat dit dan ook het 

einde van de discussie is.

Dit college heeft geprobeerd een trendbreuk door 

te voeren, ondersteund door de invoering van het 

dualisme. Ik denk dat vooral het CDA daar goed in 

is geslaagd om ook intern kritisch te blijven jegens 

het college. Over de VVD en de PvdA spreek ik mij 

verder niet uit.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Moet ik dat als een compliment van de heer 

Witteman opvatten?

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ja, graag eigenlijk. 

Ik ga verder met de amendementen. Bij amende-

ment A1 inzake de opcenten heeft de gedeputeerde 

gezegd dat 40% van de gezinnen geen auto zou 

hebben. Onze cijfers geven echter aan dat 25% van 

de gezinnen geen auto heeft. Sommigen hebben er 

twee en weer anderen hebben er soms drie of meer. 

Wij steunen dat amendement. 

Van amendement A2 is de SP medeondertekenaar. 

Wij zijn ook voor amendement A3, van harte zelfs. 

Van amendement A4 over de ecoducten dachten wij 

eerst dat dit overbodig was, omdat er al een over-

zicht was gemaakt, maar wat er nu wordt gevraagd 

betreft een nadere specificering en daarmee zijn wij 

het ook van harte eens. Wij zijn tegen een heleboel 

dingen maar wij zijn ook voor een heleboel andere 

dingen.

Van de belevingsmonitor heb ik het idee dat 

die overbodig is. Van amendement A6 hoop en 

vertrouw ik dat die in de commissie Zorg, Cultuur 

en Welzijn (ZCW) zal worden besproken; dit 

amendement steunen wij dus nu niet.

Dan naar de moties. Wij steunen motie M1 en wij 

verwachten daarbij een duidelijke financiële onder-

bouwing van de mogelijke consequenties. Motie M3 

kunnen wij niet steunen. Wij vinden dat dit meer 

in IPO-verband zou moeten worden opgepakt en 

dat dit niet een taak is voor de provincie Utrecht. 

Bij de motie M4 vragen wij ook naar het waarom 

en waarvoor. Daarom zijn wij tegen deze motie. De 

motie is ons onvoldoende duidelijk.

Wij zijn voor motie M5 en wij roepen dan ook 

de Staten en de gedeputeerde op niet zozeer de 

verschillen te benadrukken, maar meer te zoeken 

naar de overeenkomsten. Want die zijn talrijker 

dan de verschillen.

Van motie M7 begrijpen wij niets en daarom steu-

nen wij die niet. Wij zijn voor motie M8; dat is een 

heel duidelijke motie. Van motie M9 is de SP mede-

indiener en die steunen wij ook. Wij zijn voor 

motie M10 van D66, ondanks dat de SP problemen 

heeft met meer asfalt.

Wat de motie inzake de superbus betreft, juichen 

wij iedere mogelijke oplossing van het vervoerspro-

bleem toe als dat niet automatisch ook meer asfalt 

inhoudt. Dat is een beetje in tegenstelling tot de 

vorige motie, maar wij steunen motie M12.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Witteman begrijpt die motie wel.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat verbaast de heer Swane?

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

weet maar nooit.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter!  

Ik herken dat. 

Dan kom bij motie M13. Ik heb, zoals de Staten 

weten, in december in het ziekenhuis gelegen gelijk 

met een melkveehouder uit Haarzuilens. In die 

tien dagen hadden wij genoeg stof om te praten. 

Een van de punten betrof de koeien in de wei. Daar 

waren de boeren heel druk mee bezig. Zij hebben 

een veiling gehouden die zo’n € 15.000 heeft opge-

bracht. Daarvoor kunnen zo’n tien melkveehouders 

zich voor een periode van tien jaar committeren 

om de koeien in de wei te houden en daar krijgen 

ze € 1500 per jaar voor. Van de dertig melk-

veehouders die verzameld zijn in de Agrarische 

Natuurvereniging zijn er tien ingeloot en twintig 

uitgeloot. Nu dacht ik toch een aardig voorstel te 

doen, inclusief een dekkingsvoorstel, want dat heeft 
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men wel eens bij de SP gemist, Het is dan jammer 

dat dit dan als een grap wordt gezien, terwijl het 

toch heel serieus is bedoeld. Ik heb morgen dan wat 

aan deze melkveehouder uit te leggen als ik hem 

moet vertellen dat geen van de partijen deze motie 

wenst te steunen. Ik heb vanmorgen vroeg, voordat 

hij ging melken om zes uur nog contact met hem 

gehad en hij was heel enthousiast. Ik heb hem 

gezegd dat wat er zal gebeuren, gebeurt er, maar ik 

kan mij niet voorstellen dat mijn collega’s mij in de 

steek laten. Maar ja, zo leer je weer.

De VOORZITTER: Dat betekent dat het lidmaat-

schap van de SP dan ook niet doorgaat, neem ik 

aan.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn aan de andere kant toch wel erg blij met 

dit voorstel van de SP, want wij weten nu in elk 

geval zeker dat er minstens tien melkveehouders in 

het veenweidegebied zijn die denken dat ze nog tien 

jaar blijven bestaan.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Kijk.

Nu de motie over de muskusratbestrijding. Ik vond 

het jammer dat de gedeputeerde geen antwoord 

op mijn vraag heeft gegeven over wat momenteel 

de orde van grootte is van de schade die wordt 

veroorzaakt. Wij weten tot 2/5 achter de komma 

wat de bestrijding van de muskusrat ons kost, maar 

wij weten dus niet wat de schade is die die beesten 

aanrichten. Dat vind ik een beetje jammer want die 

twee dingen horen wij gewoon te weten.

Als laatste motie M15 inzake verkeersmanagement 

die wij van harte toejuichen. Vooral ook vanwege 

het gegeven dat vóór 1 oktober aan de commissie 

IME een plan moet worden voorgelegd. Ik wens de 

gedeputeerde daarmee veel sterkte.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan 

de heer Van Leeuwen.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter. Wij zullen het kort houden want ik heb 

toch het gevoel dat de uitloop van de voorjaarsnota 

iets van een commissieniveau krijgt. Wij zullen 

toch nog eens met elkaar moeten bezien of dit 

eigenlijk wel de mores is. Maar dit terzijde.

Dank voor de beantwoording van de vragen. Wij 

hebben nog één vraag die onbeantwoord is geble-

ven. Dat is de vraag die wij aan de gedeputeerde 

Ekkers hebben gesteld over de ICT-voorzieningen 

in de provincie in het kader van de publieksdienst-

verlening via internet, waarvoor een streefprestatie 

is gesteld en waarvoor hij zelf al gezegd heeft dat 

hij daarvoor wil gaan. Met name de elektronische 

dienstverlening vraagt toch een investering door 

de provincie, zowel voor infrastructuur als voor 

organisatie, beheer en deskundigheid, die weinig 

bedrijven of overheden zomaar binnenhalen. Dan 

vind ik de aanpak daarvan door de gedeputeerde 

in de voorjaarsnota heel mager. Het verrast mij niet 

dat er geen antwoord kwam. Ik kreeg het gevoel dat 

de gedeputeerde daar vrij soepeltjes overheen gaat. 

Ik verwacht dus zo meteen een antwoord van de 

gedeputeerde.

Bij de behandeling van de moties en amendemen-

ten was het even interessant dat in het kader van 

die veertig jaar coalitie – ik ga daar niet nader op 

in want dat duurt te lang – er toch een interessante 

toenadering kwam tussen GroenLinks en de VVD, 

waarbij zelfs tot mijn verrassing GroenLinks heeft 

uitgesproken pragmatisch te willen gaan denken 

over het oplossen van het opcentendossier. Dat is 

dan heel veelbelovend voor de nieuwe coalitie.

De amendementen. Wij steunen de amendementen 

A1, A2, A3 en A4. Amendement A5 vinden wij op 

zichzelf wel sympathiek maar wel overbodig dus wij 

steunen die niet. Voorts steunen wij A6 dat wij zelf 

hebben mede hebben ingediend. 

De moties. Motie M1, landschapsfonds, steunen wij 

met de toelichting, ook van de ChristenUnie, dat 

dit in feite een onderwerp is dat valt in te schuiven 

in de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee denk ik 

ook dat de discussie is meegenomen over welke 

bullets niet door het college worden overgenomen.

De instelling van een Statenwerkcommissie 

Europese aangelegenheden: ik weet dat in IPO-

verband ook zo’n commissie werkzaam is. Ik 

zou heel graag eerst maar de opbrengst daarvan 

afwachten om te kunnen oordelen of het nuttig en 

nodig is als provincie, en dan iedere provincie op 

zichzelf, ook nog een keer het wiel uit te vinden. 

Daarom steunen wij die motie niet.

De moties M5 en M7 steunen wij. Motie M8 over 

natuurbeleid, steunen wij eveneens waarbij wij 

met de voorzitter uitspreken dat de provincie geen 

werkgever wordt. Motie M9 hebben wij zelf mede-
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ingediend. M10 steunen wij eveneens. Het super-

busverhaal vinden wij wel sympathiek. Wij willen 

dat echter alleen in den brede. De toezegging 

van de gedeputeerde vinden wij helder, die motie 

steunen wij echter niet. Over de koeien is genoeg 

gezegd. Ik neem aan dat al verondersteld werd dat 

wij tegen waren, dus dat hoef ik niet meer toe te 

lichten. Motie M14 steunen wij evenmin vanwege 

het feit dat wij het een buitengewoon belangrijke 

bestrijding vinden, gelet op de gevaren. Motie 

M15 steunen wij.

De VOORZITTER: Ik mis motie M4 inzake subsi-

die over grenzen heen. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Motie M4 steunen wij.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik geef het woord 

aan de heer Van Bergen.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik heb twee punten. De heer Swane 

vraagt zich af of hij mij juist citeert als hij zegt 

dat met het twee keer niet toepassen van de 

trendmatige aanpassing het nieuwe college met 

een tekort van € 5.000.000 wordt opgezadeld. 

Nee, dat is geen juist citaat. Ik heb gezegd: “Het 

nieuwe college krijgt cumulatief te maken met 

€ 5.000.000 minder inkomsten dan op basis van 

die meerjarige prognose 2005 verwacht mocht 

worden.” Dat betekent dus dat er € 5.000.000 

per jaar minder ruimte is voor investeringen 

en nieuw beleid. Die mindere ruimte zullen wij 

uiteraard in de meerjarenramingen verwerken en 

dus afboeken van de thans in de voorjaarsnota 

gepresenteerde ruimte, althans bij aanname van 

het amendement.

Het volgende punt is het nieuwe amendement 

RTV-Utrecht. Daarin wordt het college opgedra-

gen in de begroting 2007 geen financiële middelen 

op te nemen voor het internetproject van die 

omroep. Als de Staten weten van het feit dat één 

van onze maatschappelijke organisaties, zelfs een 

bevriende maatschappelijke organisatie, denk ik 

als ik de Staten goed inschat, die in de commis-

sie heeft aangekondigd met een project te zullen 

komen waarvan het college zegt er ook nog eens 

in financiële zin naar te willen kijken, maar wat 

de Staten echter nog niet kennen, een project dat 

het college de volgende maand aan de Staten wil 

voorleggen. Nu zeggen de Staten echter op voor-

hand daarvoor geen financiële bijdrage beschikbaar 

te willen stellen in de begroting 2007. Het staat de 

Staten vrij om dat te zeggen. Ik verzoek de Staten 

echter nog even na te denken of zij zo willen 

omgaan met een project dat in aankomst is, uiter-

aard via het college, van één van de maatschappe-

lijke clubs. Als dit amendement wordt aangenomen, 

dan trek ik daaruit de conclusie dat het natuurlijk 

onzin is dat het college überhaupt met dat project 

van RTV-Utrecht verder nog bij de Staten komt. 

Het heeft immers geen zin te spreken over een 

project waarvan de Staten op voorhand zeggen dat 

zij daar geen cent voor over hebben.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde zegt nadrukkelijk dat het hier 

een maatschappelijke organisatie betreft. Maar dit 

project is gewoon een internetproject, al wordt er 

in de formulering over iets nieuws gesproken. De 

Staten stellen de kaders. Dat kader wordt hier nu 

gesteld. De gedeputeerde moet niet denken dat 

wij tegen RTV-Utrecht zijn. Verre van dat. Wij 

hebben als provincie regelmatig geld aan extra 

projecten gegeven en wij hebben zelfs gezegd dat 

het misschien wel een idee is om de Twentse Soap 

ook eens in Utrecht te laten uitvoeren. Dat zou een 

heel ander idee zijn. Dat heeft niet zozeer met geld 

te maken, als wel met dit project.

De heer VAN BERGEN (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik zeg ook bewust: ik zeg het heel 

voorzichtig dat het aan de Staten is om ermee om 

te gaan zoals de Staten ermee omgaan. Ik leg er 

alleen een paar gevoelens naast.

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Waarom blokkeert mevrouw Raven 

de discussie hierover? In de commissie wordt die 

discussie aangekondigd door de heer Van Bergen. 

Dat is een ordentelijke manier van omgaan met 

ideeën, initiatieven en presentaties van organisaties 

en mevrouw Raven blokkeert met haar amende-

ment de discussie hierover.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Volgens mij hebben wij de discussies daarover 

vandaag gevoerd. Dit is ook de plek waar die 

discussie thuishoort.
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De heer BISSCHOP: Mijnheer de Voorzitter! Mag 

ik daarop inhaken? Het is een onjuiste voorstel-

ling van zaken alsof op dit moment de discussie 

wordt geblokkeerd. De discussie wordt nu gevoerd. 

Waarom? Omdat in de voorjaarsnota gewoon 

een paragraaf is gewijd aan dit project van RTV-

Utrecht. Het is niet zo’n vaag project van iets dat 

wel eens zou kunnen gebeuren? Nee, al vrij duide-

lijk is al uitgekristalliseerd waar het om gaat. En 

dan is dit het politiek zuivere moment om te zeggen 

ermee verder gaan of niet. Als wij dat immers nu 

niet uitspreken, zetten wij die maatschappelijke 

organisatie op het verkeerde been.

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zet geen organisatie op het verkeerde 

been. Daarom wil ik de discussie ook graag in de 

commissie voeren. Ik wil graag de mening van 

het college horen, want het college heeft duidelijk 

een slag om de arm gehouden, ook in de vorige 

commissievergadering toen hierover werd gespro-

ken. Toen heeft de heer Van Bergen gezegd dat hij 

dit voorstel nog eens heel goed moest bekijken. Hij 

zou met een voorstel terugkomen om te horen hoe 

de Staten hierop reageren.

De heer BISSCHOP: Mijnheer de Voorzitter! Maar 

in de voorjaarsnota staan de contouren van het 

voorstel al duidelijk aangegeven. Daar staat ook bij 

dat het college voorstelt nieuwe mediakanalen te 

gaan benutten. Dus het voorstel ligt er. Als wij nu 

niet zeggen dat wij dat niet moeten doen dan houd 

ik staande dat wij die maatschappelijke organisatie 

op het verkeerde been zetten. Wij moeten nu 

duidelijkheid geven.

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Maar wordt er ook gezegd hoe wij die 

nieuwe kanalen gaan benutten? 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat staat er precies. Er staat precies waarvoor het 

is.

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja, er staat dat ze ze gaan benutten, 

maar niet hoe en wat de mening is van GS om dit 

soort nieuwe richtingen vorm te geven.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Waarom speelt de heer Pollmann de discussie over 

de band van de gedeputeerde? Waarom argumen-

teert hij niet met ons? Wat is zijn opvatting dan als 

PvdA?

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Mijn opvatting is voorlopig nog blanco. 

Wat ik gehoord heb, komt van de directeur van 

RTV-Utrecht bij een presentatie over dit idee. 

Daarbij heeft hij inderdaad een bedrag genoemd en 

van het project een prachtige presentatie gegeven. 

Vervolgens heb ik de heer Van Bergen hierover 

gehoord in de commissie, waarin hij heeft gezegd 

dat het een mooi idee is, maar dat hij er nog eens 

heel goed over wilde nadenken. U hoort nog van 

mij, heeft hij gezegd. En dat wil ik nu graag horen. 

Op basis daarvan wil ik graag discussiëren en een 

standpunt innemen. Dat is ook de manier waarop 

een discussie wordt gevoerd, denk ik.

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is niet nieuw wat RTV-Utrecht wil. Het gebeurt 

op vele manieren. Ook de KNVB heeft zo’n systeem 

waarbij gelijk een filmpje vertoond kan worden. 

Dat gebeurt overal reeds. Hierbij wordt het ook als 

voorbeeld gegeven. Waarom wil de heer Pollman 

dan niet dat commerciële partijen dit overnemen? 

Dat heeft immers niets met journalistiek te maken 

al staat dat er heel mooi bij.

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ten eerste heeft de KNVB een andere 

relatie met de provincie Utrecht dan RTV-Utrecht. 

Voorts ben ik nog niet zo ver dat ik kan zeggen dat 

er geen commerciële bedrijven benaderd kunnen 

worden of dat de provincie alles moet betalen. Nee, 

ik wil gewoon de discussie voeren en ik wil graag 

de argumenten van GS horen en dát wordt op dit 

moment met dit amendement geblokkeerd.

De VOORZITTER: Lijken hiermee de argumenten 

niet voldoende uitgewisseld? Ik denk van wel. Dank 

u wel. Het woord is nu aan de heer Lokker.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb straks één punt: de belevings-

monitor. In dank heb ik het beknopte deelrapport 

van de provincie Zuid-Holland ontvangen. Ik zal 

dat bestuderen, maar ik lees hier dat het kabinet in 

ieder geval heeft besloten tot het houden van een 
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grootschalig belevingsonderzoek, dus dat heeft het 

naar zich toe getrokken.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! En als provincie kun je dus opdracht 

geven aan een bureau. Er hoeft helemaal geen 

nieuw onderzoek gedaan te worden. Ze hebben 

lijsten van wel 1500 bladzijden met cijfers. Dat kan 

dan vertaald worden naar de Urechtse situaties. 

Dat heeft Zuid-Holland ook gedaan voor de eigen 

provincie. Er hoeft dus niet een nieuw onderzoek 

gedaan te worden; het is een vertaling van de grote 

belevingsmonitor die door het kabinet is uitge-

voerd.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Toch blijf ik de motie afwijzen, maar ik 

zal het rapport lezen.

De VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw 

Kamp.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het lijkt mij toch goed om even te 

reageren op motie M5. Ik kreeg namelijk een zeer 

heet gebakerde reactie en dat had ik eerlijk gezegd 

niet verwacht. De voorliggende motie spoort name-

lijk wat mij betreft met de manier waarop ik aan 

de slag ben gegaan met de afspraken die wij met 

elkaar hebben gemaakt. Het enige dat ik heb willen 

zeggen is te bekijken of dat in lijn is met elkaar. 

Wat daar heeft gespeeld is dat het restauratieplan 

de Vecht een aantal jaren heeft gefunctioneerd. 

Daarvan kan men van vinden wat men wil, maar 

er is door een extern bureau geëvalueerd wat daar 

gebeurd is. Dat was voornamelijk zo omdat het 

met gemeenten heel lastig was om zaken te doen. 

Als wij kijken hoe de provincie Utrecht daarin 

een rol heeft gespeeld, ben ik daar zelf niet echt 

ontevreden over. Iedereen mag daar aan af doen 

wat ie wil, maar dat is wat mij betreft wel het 

geval. Wij hebben naar aanleiding van de evalu-

atie, die door een extern bureau verricht is, in GS 

gediscussieerd over het vervolg en wij hebben toen 

gezegd dat het goed lijkt om een breed projectplan 

in de Vechtstreek te realiseren, wetend dat daar 

nog het een en ander te verhapstukken zou zijn en 

dat er een hele hoop zaken nu los van elkaar en 

parallel met elkaar lopen. Ik zit zelf in de Rotary 

Maarssen/Breukelen. Ik weet dus heel goed wat 

daar vanuit die hoek is gerealiseeerd en op de kaart 

is gezet. Dus dat maakt dat ik niet zo ver af sta van 

de opvattingen van de heer Bos dat daar echt iets 

moet gebeuren. Ik heb in de commissie een afspraak 

gemaakt dat ik in mei terug zou komen. Ik heb de 

leden een briefje laten sturen dat dit vanwege ambte-

lijke problemen naar juni is doorgeschoven. Ik ging 

ervan uit dat ik aan de slag kon met de afspraken die 

wij gemaakt hadden. Dus toen ik die motie voor me 

zag, dacht ik dat het eigenlijk een beetje dubbelop 

was. Om het dan een initiatiefvoorstel te noemen, 

terwijl dat voortraject er al loopt, dat vormde mijn 

verbazing. Ik vond dat ik dit toch moest uitleggen 

voor wij elkaar over allerlei dingen in de haren vlie-

gen. Voor de rest denk ik dat het goed is om nu eens 

met een borrel met elkaar hierover te praten. 

De VOORZITTER: Als ik het gezicht van de heer 

Swane zie, dan drinkt hij niet.

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

dit geval heeft u gelijk, voorzitter.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 

niet van het jenevergenootschap. Als de gedeputeerde 

zegt dat er misschien een misverstand is, hoe kan 

het dan dat wij in de relatie tussen de Staten en GS 

ongeveer anderhalf jaar lang praten over ontwik-

kelingen in de Vecht, te beginnen bij een evaluatie 

van het restauratieplan waar een aantal dingen goed 

is gegaan, maar waar ook enige zaken verschrik-

kelijk zijn vertraagd. Dat is ook de conclusie van 

het externe bureau. Het Vechtplan wordt vertraagd. 

Dat was het belangrijkste. Niet dat ik de nadruk 

wil leggen op het voortdurend fout gaan van alles. 

Daar gaat het niet om. Dat was echter de centrale 

boodschap. Vervolgens is dat in de commissie aan de 

orde geweest en daarna is het een keer uitgesteld, en 

nog een keer uitgesteld en er komt dan maar niets. 

Vandaar dat het initiatief van de VVD en de PvdA 

op dit moment is genomen om die stappen te zetten. 

En wij wachten de commissievergadering af die ook 

weer door ambtelijke of andere redenen in mei niet 

kon doorgaan. Dan zullen wij in juni toekomen 

aan het verhaal dat er nu ligt. Aan de hand daarvan 

zullen wij conclusies trekken en eventueel terugko-

men als dat nodig mocht zijn.

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Dat lijkt mij een 

goede afspraak.
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De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is het woord 

aan de heer Mik.

De heer MIK (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er resteert mij een reactie op een 

motie van het CDA over het dynamisch verkeers-

management. Om bij de kern te beginnen. Er is 

gezegd dat er een aantal ideeën op een rij staan 

en kunnen wij daarmee wat doen? Ja, dat kunnen 

wij. Het is ook niet zo dat wij helemaal niet met 

slimme VRI’s werken. Daar zijn wij al mee begon-

nen, maar er staan enkele ideeën in die wij prima 

kunnen inbrengen. Als mij wordt gevraagd of daar 

geld voor is in het kader van ‘ICT Onderweg’, dan 

is mijn antwoord: nee, want dat geld is belegd. 

Daar kunnen wij het niet uit halen. Nu hebben 

wij een Utrecht Onderweg, dat is de vroegere 

Luteynstructuur, dat is al een samenwerkingsver-

band tussen rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, 

BRU en Eemland, dus die hoeven wij ook niet op te 

richten. Wat daarover in de motie staat dat hebben 

wij dus al. Wij kunnen deze ideeën ook inbrengen 

en bespreken. Dan moeten wij waarschijnlijk een 

makkelijke manier vinden om toch te komen tot 

het bezien van dit soort zaken zonder dat wij daar-

voor iets heel nieuws oprichten. Dan zal ongetwij-

feld blijken dat wij bepaalde dingen kunnen meene-

men in de bestaande uitvoeringen. Enkele andere 

zaken zullen geld gaan kosten. Daarvoor moeten 

wij later altijd bij de Staten terugkomen omdat het 

geld daarvoor niet zit in de huidige fondsen. Laten 

wij eerst maar eens kijken – dat is ook de bedoeling 

van de motie – naar wat wij met dit soort ideeën 

kunnen doen. Als ik de motie op die manier mag 

interpreteren, dan zijn wij het eens over deze motie.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer 

Ekkers.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De ICT heeft onze warme belangstel-

ling, ook al heb ik daarop in eerste termijn niet 

geantwoord. Dat gaat ook best aardig. Wij zijn 

nog niet klaar en dat heeft te maken met het feit 

dat allerlei kosten nog geraamd moeten worden. 

Zoals ik al heb gezegd volgen wij de begroting. Zo 

spoedig mogelijk zullen wij daarover met elkaar 

spreken. De raming van de kosten voor de begro-

ting zal in elk geval dit jaar lukken. Dus in septem-

ber/oktober kunnen wij in de commissie daarover 

uitvoerig spreken. Overigens is het niet allemaal 

kommer en kwel met ICT, want ik kan ook melden 

dat wij twee weken geleden de tweede prijs hebben 

gewonnen waar het ging om de informatie die wij 

in de digitale strategische plannen hebben ontwik-

keld. Dat was dan toch een mooie opsteker.

De PvdA-fractie noemt mijn beantwoording van 

haar motie ondermaats. Dat vind ik een beetje 

flauw. Je kunt toch ook zeggen dat we het niet eens 

zijn, maar dat is iets anders. Waarom zijn wij het 

niet met elkaar eens? Ik heb nog geprobeerd heel 

vriendelijk tegen de heer Levering te zijn door 

zijn verhaal te koppelen aan kwaliteit. Het gaat 

natuurlijk niet alleen om buitenruimte, het gaat om 

veel meer zaken. Het zou ons als overheden aan het 

hart moeten gaan dat die kwaliteit in de toekomst 

ook gegarandeerd wordt. Het gaat echter ook 

om het stimuleren van gemeenten en die worden 

doodziek van een opeenstapeling van allerlei eisen 

die provincies soms stellen. Het is niet voor niets 

dat wij in de handleiding bestemmingsplannen 

juist heel veel regels hebben geschrapt. Het is niet 

voor niets dat de Staten een commissie hebben 

ingesteld om regels af te schaffen om te zorgen dat 

andere overheden door minder regels meer kunnen 

presteren. Natuurlijk met behoud van kwaliteit en 

daarom heb ik ook op die kwaliteit ingezet.

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Laten wij dan maar vaststellen dat wij 

het voorlopig oneens zijn en aan het einde van 

het jaar bekijken hoe het eruit komt te zien. Het 

is immers ook onze bedoeling om te stimuleren. 

Het wordt ineens een nieuwe term. Wij hebben het 

over de gemeenten niet op de nek zitten, weg met 

de regels enzovoort, maar daar gaat het natuurlijk 

helemaal niet over. Het gaat, ik zeg het nogmaals, 

om een brief van de minister van VROM die ook 

de provincies aanspreekt over een uiterst belangrijk 

onderwerp en in die zin vind ik de reactie van de 

gedeputeerde ondermaats, want in de motie wordt 

gewoon aan het college gevraagd met voorstellen 

te komen. De eigen VVD-minister van de gedepu-

teerde vraagt wat en als ze daarbij ook de provincie 

aanspreekt, mogen wij als Staten toch vragen aan 

Gedeputeerde Staten wat die ervan denken?

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat vindt de heer Levering nu precies onder de 

maat?
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De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Om het alleen langs de band te spelen. 

Het gaat er niet alleen over dat wij die drie procent 

in een regeling kunnen opnemen, het gaat over 

veel meer. Wij dachten daarover een korte motie te 

kunnen opstellen, dan begrijpt deze gedeputeerde 

wel wat hem te doen staat. Maar hij snapt het nog 

niet, dus wij doen het zelf wel.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Maar is het niet veel meer zo dat de heer Levering 

het onder de maat vindt omdat u een beetje als een 

klein kind geen gelijk krijgt? 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee hoor. Er zijn twee mogelijkheden. 

Wij hebben een verzoek neergelegd bij het college 

om het een en ander uit te werken. Nogmaals: dat 

was niet ons verzoek, maar dat was het verzoek 

van de minister. Mevrouw Raven heeft ook al aan 

het einde van mijn eerste termijn gevraagd waar de 

concrete voorstellen zijn. Ik kan mij dus voorstellen 

dat daar een vraag ligt. Nogmaals: wij komen wel 

met concrete voorstellen bij de begrotingsbehande-

ling.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zie in elk geval met veel genoegen uit naar het 

debat in juni waarin de heer Levering namens 

zijn partij het woord gaat voeren bij de commissie 

Bouwstagnatie. Ik zie daar naar uit.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat lijkt mij dan heel boeiend. Maar het 

gaat met name wel om een onderling debat.

Ik heb nog een derde en laatste punt. Ik heb goed 

begrepen dat wij het eens zijn als het gaat over de 

organisatieontwikkeling. Het lijkt mij goed daarvan 

goede nota te nemen. Dat is dus akkoord.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan sluit ik 

daarmee de beraadslagingen over dit onderwerp en 

ik kom tot afhandeling van de amendementen en 

moties.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A1, met de aante-

kening dat de fractie van Groenlinks geacht wordt 

te hebben tegengestemd.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A2.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A3.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A4, met de aante-

kening dat de fractie van D66 geacht wordt te 

hebben tegengestemd.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A5, met de aante-

kening dat de fracties van de PvdA, ChristenUnie, 

SP en SGP geacht worden te hebben tegengestemd.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A6, met de aante-

kening dat de fracties van de PvdA, GroenLinks, SP 

en D66 geacht worden te hebben tegengestemd.

De VOORZITTER: De moties M2, M6, M11 en 

M12 zijn ingetrokken.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M1, met de aantekening 

dat de fracties van de PvdA en VVD geacht worden 

te hebben tegengestemd.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M3, met de aantekening 

dat de fracties van de SP en SGP geacht worden te 

hebben tegengestemd.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M4, met de aantekening 

dat de fractie van de SP geacht wordt te hebben 

tegengestemd.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M5.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M7, met de aantekening 

dat de fractie van de SP geacht wordt te hebben 

tegengestemd.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M8.
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Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M9.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M10.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten motie M13. Voor de motie heeft 

gestemd de fractie van de SP.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten motie M14. Voor de motie heeft 

gestemd de fractie van de SP.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M15, met de aantekening 

dat de fracties van de D66 en de ChristenUnie 

geacht worden te hebben tegengestemd.

De VOORZITTER: Verlangt iemand stemming 

over het voorstel? Dat is niet het geval, zie ik. Dan 

is het voorstel aanvaard. Verlangt iemand aanteke-

ning?

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Als het gaat om de Bosschewaarden wil het CDA 

aantekening wat de voorlopige voorziening betreft 

van € 1.000.000.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel, met inachtne-

ming van de stemverklaring van het CDA.

De VOORZITTER: Wij vervolgen de agenda en ik 

stel voor dit in de oude volgorde te doen. 

PS2006BEM12

Normenkader	rechtmatigheid	2005

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2006BEM04

Wijziging	van	de	Algemene	subsidieverordening	

met	betrekking	tot	staatssteun	en	directe	subsi-

dies

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer 

de Voorzitter! Het voorstel waarvoor ik aandacht 

vraag, gaat over de toepassing van Europese regel-

geving, iets dat in het algemeen als techniek wordt 

afgedaan, maar dat naar ons idee toch niet puur 

technisch benaderd zou moeten worden. Ik stel 

dit nu aan de orde omdat ik het antwoord op mijn 

vragen die ik in de commissie heb gesteld, pas in de 

aanloop van deze vergadering kreeg. Die antwoor-

den doen mij vermoeden dat mijn mening dat dit 

meer is dan een technische operatie, niet gedeeld 

wordt. Ik heb daarbij twee punten aangesneden. 

Het eerste was waarom het voorstel, geen voorstel 

was van het IPO en ten tweede wat dat betekent 

voor de beleidsruimte van Provinciale Staten. 

Vooral het antwoord van het IPO op mijn eerste 

vraag vind ik onbevredigend, omdat de verordening 

wel in het IPO is besproken, maar dat er geen IPO-

model wordt opgesteld. Ik weet niet precies welke 

wereld hierachter schuil gaat, maar dat hoor ik wel.

De stroom regelgeving uit Europa moet vertaald 

worden in lokale en regionale regelgeving, maar dat 

is volgens ons geen technische aangelegenheid sec. 

De beoordeling dat iets moet worden aangepast, 

heeft al iets met een element van: doen wij dat wel, 

doen wij dat niet, en wij zijn in Nederland toch 

wel gewoon om vrij enthousiast allerlei regels uit 

te leggen en in nieuwe regels om te zetten en die 

dan in te voeren in bestaande regelingen. De wijze 

waarop, dat mag duidelijk zijn, is ook iets dat niet 

puur juridisch is, maar die ook een beoordeling 

in zich draagt. Mijn voornaamste punt is dat het 

zeer voor de hand ligt dat dit soort regeltoepassing, 

de vertaalslagen die door de provincies gemaakt 

moeten worden, gezamenlijk gedaan wordt door de 

provincies in het verlengde van het gemeenschap-

pelijk optreden dat provincies jegens Europa met 

elkaar ondernemen. Dit voorkomt verschil in regel-

geving; alle provincies hebben er op gelijke wijze 

mee te maken. Het is wellicht ook heel efficiënt om 

dat gezamenlijk te doen. Bovendien denken wij dat 

door het gezamenlijk te doen er een beter inzicht 

ontstaat van wat wij doen en hoe wij dat doen. Dat 

leidt tot een tweetal vragen wat mij betreft. Zijn de 

Staten met mij van mening dat het uitgangspunt 

zou moeten zijn dat de vertaalslag van Europese 

regelgeving allereerst een aangelegenheid is om 

in IPO-verband uit te voeren? Ten tweede: als 

Gedeputeerde Staten dit met mij van mening zijn, 

zijn zij dan ook bereid het nu voorliggende voorstel, 

dat wij dus nu voor besluitvorming onder ogen 

hebben gekregen, eerst af te stemmen binnen IPO-
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verband alvorens het hier nog een keer aan de orde 

te stellen? Afhankelijk van het antwoord overwegen 

wij een motie om het gevoelen van Provinciale 

Staten in dezen tot uitdrukking te brengen.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer 

Lokker.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij delen de analyse die de heer 

Nugteren heeft gemaakt ten aanzien van de 

Europese regelgeving. Het stuwmeer aan Europese 

regels dat naar ons toekomt, verdient het in ieder 

geval om als provincies gezamenlijk te lijf te gaan. 

Te meer omdat heel veel van die regelgeving zich 

ook beweegt op het punt van het landelijk gebied. 

Maar dat even terzijde.

Het is, denk ik, van belang om in IPO-verband, 

zoals dat al gebeurt, in de afstemmingsgroep 

samen met het ministerie van BZK, Kenniscentrum 

Europa, die afstemming te laten plaatsvinden. Het 

lijkt dat er nog geen bestaand, vast format is om 

een aantal zaken te kunnen beoordelen. Ik kan de 

heer Nugteren wel toezeggen dat ik dit in de IPO 

Overleggroep Europa zal brengen, omdat elke keer 

als wij te maken hebben met Europese regelgeving, 

het leidend is dat wij daar niet nog extra regelge-

ving van provincie c.q. Rijk mogen opstapelen. 

Dat is lange tijd wel de gewoonte geweest, maar 

wij proberen ook in zaken van staatssteun zo dicht 

mogelijk bij de Europese regel zelf te blijven. Dus 

niet meer te doen dan strikt gevraagd wordt. Om 

dat in een handzaam format te beschrijven, is iets 

dat nog moet gebeuren. Ik kan toezeggen dat ik dat 

namens Utrecht zal inbrengen. Ik zal dat zo spoe-

dig mogelijk terugmelden bij de Staten.

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor diens 

toezegging. Mijn tweede vraag is of de gedepu-

teerde dit al wil laten gelden voor het onderhavige 

voorstel.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is op dit moment geen reden om dat 

te doen voor dit voorstel. Omdat de regels op zich-

zelf helder zijn en het ook niet naar buiten treedt. 

Ik wil het echter wel als toets inbrengen, maar dat 

is dan wel een toetsing achteraf.

De VOORZITTER: Dan sluit ik de beraadslaging 

over dit onderwerp. Verlangt iemand stemming? 

Dat is niet het geval, zie ik. Wenst iemand aanteke-

ning? Dat is niet het geval, zie ik.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel.

PS2006BEM13

Samenwerkingsverband	Regio	Randstad:	begro-

ting	2007	en	jaarrekening	2005

De VOORZITTER: Het voorstel is aangemeld als 

sterstuk. Verlangd iemand een stemverklaring? Het 

woord is aan de heer Witteman.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Elk jaar bij de behandeling van de begroting 

van Regio Randstad geeft de SP-Statenfractie 

een stemverklaring af waarin zij verklaard tegen 

de begroting te stemmen. Onze kritiek op dit 

samenwerkingsverband is steeds dezelfde. Het is 

een ondemocratisch gekozen bestuurslaag, te duur 

ondanks de neerwaartse bijstelling van de begro-

ting, te veel een inside-club en bemoeit zich te veel 

met onderwerpen die op lokaal niveau behandeld 

dienen te worden.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2006ZCW06

Uitvoeringsbeleid	voor	de	Cultuurhistorische	

Hoofdstructuur	en	de	provinciale	‘parels’

PS2006ZCW07

Voorstel	middelentoewijzing	2006	Sociale	Agenda	

in	Uitvoering	op	hoofdlijnen

PS2006ZCW08

Totaalplan	leefbaarheid	kleine	kernen

PS2006IME02

Begrotingswijziging	t.b.v.	de	aankoop	en	inge-

bruikname	van	een	nieuw	provinciaal	steunpunt	

wegenbeheer	in	Huis	ter	Heide

PS2006REG05

Subsidiëring	Stichting	Valwild
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorstellen.

De VOORZITTER: Ik stel voor de vergadering voor 

enkele minuten te schorsen.

Schorsing van 20.42 uur tot 20.4� uur.

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. Ik 

stel aan de orde agendapunt 15.

PS2006REG07

Koersdocument	ten	behoeve		van	het	opstellen	

van	de	Agenda	Vitaal	Platteland	Utrecht

Mevrouw DEKKERS (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! De reden voor het opstellen van het 

koersdocument is om als PS aan GS doelen, 

ambities en financiële kaders mee te geven voor de 

onderhandelingen met het Rijk over de afspraak 

voor de inzet van de gelden. Waren wij niet zo 

sceptisch over de manier waarop de stukken 

waren aangeleverd, de beantwoording van de 

gedeputeerde en de hulp van de griffie heeft wel 

wat verduidelijkt. Omdat op heel korte termijn 

de onderhandelingen tussen GS en het ministerie 

LNV zullen plaatsvinden, zal dit document als 

basis moeten dienen voor die onderhandelingen. 

Voor onszelf wensen wij echter een beter overzicht. 

Wat is het rijksdoel? Wat zijn daarbij de middelen? 

Hoe spoort dit met de provinciale doelen? Dit 

helder, leesbare en overzichtelijke overzicht willen 

wij graag op korte termijn hebben zodat wij, als 

de onderhandelingen met LNV achter de rug zijn, 

ons kunnen bezinnen op het eventueel faseren of 

bijstellen van ambities en wij ons kunnen bezinnen 

of wij het wenselijk vinden meer geld beschikbaar 

te stellen. Want wat zijn de motieven van het 

Rijk achter het ILG (Investeringsbudget Landelijk 

Gebied)? Decentraliseren. Het gebied moet centraal 

staan. Er moeten minder schotjes en potjes komen, 

want de te bereiken doelen staan centraal. Er moet 

minder bureaucratie zijn en de uitvoering moet 

volgens de EU-normen. Het doel is dat gemeenten 

en waterschappen in staat worden gesteld om 

effectief rijksdoelen te realiseren voor de fysieke 

inrichting van het landelijk gebied als onderdeel 

van de regionale gebiedsontwikkeling. Een mooi 

voorbeeld hiervan is het eiland van Schalkwijk in 

de gemeente Houten. Dit gebied heeft het in zich 

om via een integrale aanpak, dus zonder schot-

ten, doelstellingen te bereiken voor de landbouw, 

recreatie, landschap en natuur, en een goede 

mogelijkheid om de cultuurhistorie van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie te belichten. Als de provincie, 

de gemeenten en de inwoners hier de krachten 

bundelen, kan dit een prima voorbeeld worden van 

hoe je kansen benut van deze decentralisatie die het 

Rijk heeft ingezet.

Het valt ons overigens op dat dit niet met zoveel 

woorden in het stuk is verwerkt. Wij rekenen erop 

dat het overzicht, waarom zojuist werd gevraagd, 

inzicht geeft in dergelijke gebiedsplannen. 

Voor alle te realiseren doelen worden voor een 

periode van zeven jaar van 2007 tot 2013 budgetten 

beschikbaar gesteld, waarbij de provincie de regie 

voert en ook de verantwoordelijkheid en vrijheid 

heeft bij de besteding van het budget. De provincies 

worden keihard afgerekend wanneer doelen niet 

worden gehaald.

Dat brengt ons op de inzet voor de onderhande-

lingen. De provincie is eindverantwoordelijk voor 

de realisatie van de doelen. De te leveren prestaties 

moeten wel in overeenstemming zijn met financiële 

middelen die het Rijk ter beschikking stelt. Dit zal 

de eerste inzet moeten zijn bij de onderhandelin-

gen.

Het tweede punt is dat wanneer dit niet met 

elkaar in overeenstemming is, de provincie de 

mogelijkheid moet hebben om geldstromen te 

ontschotten, doelen bij te stellen en te temporiseren 

en misschien ook om over het aantal doelen te 

spreken. 

Ten derde. Bij de financiering wordt uitdrukkelijk 

de financiële inbreng genoemd van waterschappen 

en gemeenten. Wij zijn er niet gerust op hoe hard 

dit is. Wij vinden ook dat de provincie hiervoor 

geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen.

De uitkomsten van de commissie-Verheijen zijn ons 

nu nog niet bekend. Bij de bespreking met het Rijk 

hoort dat wel. Wij gaan ervan uit dat het college 

het rapport van die uitkomsten meeneemt naar 

de onderhandelingen. Graag worden wij hierover 

geïnformeerd: simpelweg, concreet. Wat betekent 

de commissie Verheijen voor de invloed op de 

onderhandelingen met LNV. Wanneer er goede 

argumenten zijn – dat is ook een punt waarom 
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doelen niet worden gehaald – moet in alle redelijk-

heid met het Rijk kunnen worden overlegd over de 

mogelijkheden van bijsturing. De SGP zal samen 

met ons een amendement indienen waarin, wat ons 

betreft, de onderhandelingsruimte zit en waarin 

juist niet, en wij willen uiteraard zo snel mogelijk 

op de hoogte gesteld worden van de behaalde resul-

taten. Daarnaast zien wij uit naar het heldere over-

zicht van wat eerder in deze bijdrage is aangehaald. 

Ten slotte zijn wij ervan overtuigd dat de gekozen 

weg de juiste is: decentraliseren, provinciaal doen 

wat provinciaal kan.

De heer SCHEURS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Eerst maar weer eens een citaat. Het wordt 

misschien een beetje afgezaagd. “Het eerstkomende 

product volgens het plan van aanpak is het koers-

document. Dit zet de koers in en is een bouwsteen 

voor de Agenda Vitaal Platteland (AVP).” Deze 

tekst citeer ik uit het stuk ‘Plan van aanpak opstel-

len Agenda Vitaal Platteland’ dat wij op 27 maart 

in de commissie hebben besproken en dat door 

de meeste fracties positief is ontvangen. Met dat 

zinnetje in het achterhoofd is de kritische reactie 

van een meerderheid van de commissie op het 

koersdocument ook begrijpelijk. De eerlijkheid 

gebiedt echter wel te zeggen dat een stuk van 27 

maart ook vermeldde dat het ook wel een onder-

handelingsstuk met het Rijk was.

Van het echt uitzetten van een koers is echter 

niet of nauwelijks sprake. Misschien is de naam 

ongelukkig gekozen en was het niet de bedoeling 

om nu al piketpaaltjes te slaan en een marsroute uit 

te stippelen. Hopelijk komt dat nog in september. 

Misschien was het wel de bedoeling en dan kan er, 

zoals gezegd, maar één conclusie worden getrok-

ken: het koersdocument is de maat. Wij beseffen 

dat het ondoenlijk en weinig zinvol is met een 

gedegen document, dat vervolgens herzien wordt, 

terug te komen naar de commissie en de Staten. 

Dan moet immers het provinciale tegenbod al bij 

minister Veerman op diens bureau liggen. Wat 

wij echter wel van de gedeputeerde willen, is dat 

hij voor het vervolg van de AVP-discussie wel met 

heldere samenhangende stukken naar de commissie 

en de Staten komt, zodat wij als Staten de moge-

lijkheid hebben om te sturen, kaders te stellen en 

politieke keuzes te maken. Bij zes van de twaalf 

thema’s noemt de gedeputeerde: temporiseren, 

prioriteren of ambitie bijstellen. In het geval van 

de EHS bijvoorbeeld kan temporiseren, prioriteren 

of ambitie bijstellen feitelijk niets anders betekenen 

dan dat de doelstelling voor 2018 niet gehaald 

wordt, tenzij er na 2013 een enorme inhaalslag 

wordt gemaakt. De vraag is echter of wij dit willen, 

of wij als provincie bijvoorbeeld bereid zijn bij 

bepaalde thema’s meer geld te voegen in plaats van 

temporiseren, prioriteren of ambitie bijstellen. Van 

GS verwachten wij op z’n minst een eerste aanzet 

daartoe van welke keuzes er gemaakt worden. Kort 

gezegd: het koersdocument ontbeert nu enige koers. 

De koers die echter wel noodzakelijk is om duide-

lijk te maken waar wij tot en met 2013 heen moeten 

met het landelijk gebied. Iedereen is het erover eens 

dat het landelijk gebied en de landbouw zullen 

veranderen in de komende decennia. Wat ook vaak 

wordt gezegd, is dat het ILG voor de provincie 

vaak een kans is om zich als middenbestuur aan te 

tonen. Een kans wordt echter een bedreiging zodra 

alles in de soep loopt en dat willen wij dus natuur-

lijk niet. Als hoofdverantwoordelijke voor de ILG-

budgetten is het dus noodzakelijk dat de provincie 

een heldere koers uitzet, waar het landelijk gebied 

zowel integraal als gebiedsgericht benaderd wordt 

en alle aspecten die op het landelijk gebied betrek-

king hebben de aandacht krijgen die ze verdienen. 

Dit betekent dat er soms keuzes gemaakt moeten 

worden. Soms pijnlijke keuzes, maar dat is nog 

altijd beter dan helemaal niet kiezen. 

De VVD zal zo direct mede namens ons een motie 

indienen, waarin onze standpunten en wensen ten 

aanzien van dit document en ten aanzien van de 

onderhandelingen met het Rijk en ten aanzien van 

de gevolgde discussie tot uitdrukking komen.

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Vitaal Platteland. Na zo’n lange dag vraag ik mij 

af wie er op dit moment nog vitaal is. Het koers-

document is een onderhandelingsresultaat dat wij 

hier nog een keer terugkrijgen in de gezamenlijke 

commissies BEM en REG. Het is ook geenszins de 

bedoeling dit koersdocument hier af te schieten. 

Nee, zeg ik dan tot de heer Bijkerk, dat doen wij 

blijkbaar met herten op de Heuvelrug, en ik kan 

hem geruststellen: ik heb een nieuwe diepvries 

gekocht, dus: wie weet?

Voor de VVD is dit koersdocument heel duidelijk. 

Hierbij is het uitgangspunt het ambitieniveau, 
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de doelen en de middelen. Dit koersdocument 

is echter onvoldoende kaderstellend. Als wij de 

koers volgen van dit koersdocument ben ik bang 

dat wij uit de bocht vliegen. Dit koersdocument 

zou richtinggevend voor de ontwikkeling van 

het landelijk gebied moeten zijn. Het zou ook de 

basis moeten zijn voor de onderhandelingen met 

het ministerie van LNV, maar het is tevens ook 

de basis voor de resultaten. Wij worden immers 

wel op de resultaten afgerekend. Daar moeten wij 

heel kritisch zijn. Wij constateren dan ook dat het 

koersdocument onvoldoende invulling geeft aan de 

ambities en het overkoepelende doel. Wij constate-

ren ook dat de aanbevelingen van de visitatiecom-

missie ILG onvoldoende zijn terug te vinden in het 

koersdocument. Mevrouw Willemien Monfrans 

heeft het onlangs in een document ‘Land en werk’ 

nog eens heel expliciet gezegd: “Deze zaken zijn 

door de provincie onderkend en onderbelicht”. 

Er is in dit koersdocument geen of onvoldoende 

sturing op de integraliteit en er is dus ook onvol-

doende sprake van ontschotting, waarom wij al 

jaren roepen. In dit koersdocument constateren 

wij ook dat er onvoldoende financiële dekking is. 

Dat vinden wij zeer riskant. De gevolgen hiervan 

zouden de provincie in de komende jaren weleens 

duur kunnen komen te staan. Het is natuurlijk heel 

triest dat wij ons een jaar geleden hebben ingezet 

voor gelden voor de reconstructie en dat wij horen 

dat er toch € 478.000.000 minder beschikbaar 

is voor de reconstructie en dat er op het totaal 

anderhalf miljard euro tekort is. Wellicht zal, de 

gedeputeerde kennende en zijn koersen naar Den 

Haag, de gedeputeerde daarvoor misschien wel een 

oplossing hebben.

Wij hebben ook geconstateerd dat de rijksoverheid 

in dit koersdocument onvoldoende invulling geeft 

aan de decentralisatie en juist aan de overdracht 

aan de provincie. Het is ook wel grappig vandaag 

te vernemen dat het CDA in de Tweede Kamer 

bij de begrotingsbehandeling ook de positie van 

DKG ter sprake zal gaan brengen, ook ten aanzien 

van die decentralisatie. De VVD wil dat ook en 

dat is verwoord in de motie die is ingediend door 

PvdA, VVD, SGP en mede ondersteund door CDA 

en GroenLinks. Daar staat kort en bondig in dat 

wij een bijstelling willen hebben van het koersdo-

cument tot één overkoepelende doelstelling. Dat 

voorts alle activiteiten van het koersdocument en 

mogelijk andere activiteiten in relatie tot het Vitaal 

Platteland, in een beperkt aantal programma’s 

moeten worden samengebracht. Mevrouw Dekkers 

gaf dat ook al aan. Het is aardig dat het eiland van 

Schalkwijk ook haar is opgevallen. Het valt onder 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het geniet van 

de bescherming van het grote rivierengebied. Ik zou 

dan zeggen: snij dan twee ruggen uit één varken, 

over integraliteit gesproken. Dat kan. Dat hebben 

wij in deze provincie wel vaker gedaan. Wij willen 

ook dat die programma’s een onderlinge samen-

hang dienen te vertonen met een projectaanpak. 

Elk programma moet worden aangestuurd door 

één verantwoordelijke programmaleider.

Het is voorts buitengewoon belangrijk dat er per 

programma een begroting moet worden opgesteld 

waarin wordt aangegeven hoeveel geld er nu in 

feite is. Van de provincie, van LNV of van VROM 

of van andere geldstromen. De VVD eist dan ook 

in de motie een drietal zaken. Ten eerste: slechts 

in te stemmen met de kaders en doelstellingen van 

het Rijk als die realistisch en haalbaar zijn voor de 

provincie Utrecht. Binnen de VVD hoort men een 

bekend motto: haalbaar en betaalbaar. Ten tweede: 

bij de onderhandelingen te bedingen dat er maxi-

male sturingsvrijheid voor de provincie is. Vooral 

voor gebiedsgerichte projecten is dat van essentieel 

belang. Ten derde: als voorwaarde stellen dat de 

rijksgelden ontschot door de provincie kunnen 

worden ingezet. Wij dragen het college dan ook 

op: indien het resultaat van deze onderhandelingen 

onverhoopt niet zou sporen met de ambitie van de 

provincie, met een nota naar Provinciale Staten 

te komen waarin het college van GS voorstellen 

zal doen die onder andere de volgende elementen 

omvatten:

a. het eventueel bijstellen van de ambities;

b. het eventueel faseren van de ambities en

c.  het eventueel toevoegen van extra provinciale 

middelen. 

Motie M16 (VVD, PvdA, SGP): Koersdocument 

Vitaal Platteland

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 

15 mei 2006;

overwegende dat:

- het Koersdocument Agenda Vitaal Platteland 
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een richtinggevend document is voor de 

ontwikkeling van het landelijke gebied in de 

provincie Utrecht tot 2013;

- het Koersdocument een essentieel koersdo-

cument dient te zijn om de ambitie vast te 

stellen en de daaraan gerelateerde doelen en 

middelen op elkaar af te stemmen;

- het Koersdocument het document de basis is 

voor de provinciale onderhandelingsinzet met 

het Rijk in het kader van het ILG;

- in de commissie REG van � mei 2006 ener-

zijds ruimte is geboden aan het college om de 

volgende stap te zetten in de onderhandelingen 

met het Rijk, terwijl anderzijds door een 

meerderheid van de fracties het betreffende 

document als uitdrukking van de provinciale 

koers voor een vitaal platteland als onvol-

doende kaderstellend is gekenschetst.

constaterende dat:

- het huidige Koersdocument onvoldoende 

invulling geeft aan de ambitie en het overkoe-

pelende doel van de provincie Utrecht;

- de aanbevelingen van de visitatiecommis-

sie ILG onvoldoende zijn opgenomen in het 

Koersdocument;

- er in het Koersdocument geen sturing op 

integraliteit en ontschotting plaatsvindt;

- er in het Koersdocument geen sprake is van 

het stellen van prioriteiten en de meerwaarde 

door het ontbreken van een heldere doelstel-

ling niet uit de verf komt;

- er in het Koersdocument onvoldoende inzicht 

is in de financiële dekking en gevolgen hier-

van van de voorgestelde doelen waardoor de 

provincie de komende jaren een groot financi-

eel risico loopt;

- de rijksoverheid onvoldoende invulling geeft 

aan de decentralisatie en integrale overdracht 

aan de provincie in het kader van het ILG;

spreken als hun mening uit dat:

- het Koersdocument grondig bijgesteld moet 

worden en één overkoepelende doelstelling 

duidelijk maakt wat de kenmerken van een 

Vitaal Platteland, zowel thematisch als 

gebiedsgericht, door GS in een beperkt aantal 

programma’s moeten worden samengebracht 

waarbinnen ook de acht rijksthema’s zijn 

verwerkt;

- deze programma’s een onderlinge samenhang 

moeten vertonen en een projectmatige aanpak 

kennen;

- aangegeven wordt van alle programma’s welke 

maatschappelijke effecten in 2013 moeten zijn 

bereikt (SMART geformuleerd);

- elk programma moet worden aangestuurd 

door één verantwoordelijke programmaleider;

- per programma een begroting wordt opgesteld 

waarin o.m. duidelijk wordt in welke omvang 

rijksgelden, provinciale gelden en eventueel 

derde geldstromen ter beschikking zijn (als 

model wijzen PS daarbij aan: de opzet en 

rapportage van het programma van de Agenda 

2010);

stellen als uitgangspunt voor de onderhandelingen 

met het Rijk:

- slechts in te stemmen met kaders en doelstel-

lingen van het Rijk als die realistisch en 

haalbaar zijn voor de provincie Utrecht;

- te bedingen dat er maximale beleids- en 

sturingsvrijheid voor de provincie is;

-  als voorwaarde te stellen dat de rijksgelden 

ontschot door de provincie kunnen worden 

ingezet, zoals deze ontschotting door het Rijk 

van de provincie wordt gevraagd;

Dragen het college op:

-  indien het resultaat van deze onderhandelin-

gen onverhoopt niet zou sporen met de ambi-

ties van de provincie, met een nota naar de 

Provinciale Staten komt waarin GS voorstellen 

doen die o.a. de volgende elementen omvatten:

 - het eventueel bijstellen van de ambities;

 - het eventueel faseren van ambities;

 - het mogelijk toevoegen van extra provinciale 

middelen.

En gaan over tot de orde van de dag!

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

steund en maakt deel uit van de beraadslaging. Zij 

kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer KOOPMANSCHAP (GroenLinks): 

Mijnheer de Voorzitter! Het koersstuk dat wij 

vandaag behandelen, toont een sterke en zwakke 

kant van de provincie. Als wij alle bijlagen door-

nemen, constateren wij dat hier geweldig veel werk 
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is verzet. Het is zo compleet als maar mogelijk en 

binnen de gekozen opzet van het koersdocument is 

de rapportage helder, feitelijk en ongekleurd. Wat 

daarnaast echter opvalt, is dat er nog altijd binnen 

oude en sleetse stramienen wordt gewerkt. Datgene 

dat je van een koersdocument zou verwachten, tref 

je niet aan: een heldere koers, zogezegd een route-

planner. Waar gaat de provincie Utrecht nu echt 

voor? Als ik dit document als rijksheer zou lezen, 

zou ik denken dat Utrecht een brave leerling is die 

al z’n huiswerk heeft gedaan, alleen: hebben ze de 

opdracht wel echt begrepen.

Waar gaat het om? Het gaat hier om het verkrijgen 

van gelden uit het Investeringsfonds Landelijk 

Gebied, waarvan ons altijd is verteld dat het tot 

doel heeft de opgave voor het landelijk gebied 

integraal te benaderen. Wie surft naar www.ILG.nu 

ziet drie boodschappen rechts bovenaan: Gebieden 

centraal, Regie bij provincies, Rijksbudgetten 

ontschot. Nog een citaat van de website: niet alleen 

een nieuw financieringssysteem, maar ook een 

nieuwe werkwijze. Dat is een verandering in de 

bestuurlijke verhoudingen. Wat zien wij? Wij zien 

helaas nogmaals het recyclen van de oude systema-

tiek van nalopen van beleidsvelden en het bijvullen 

van de kokers. Omdat het Rijk het zo wil, volgens 

de gedeputeerde. Wel, als dat zo is dan moet het 

Rijk maar eens de waarheid worden gezegd: dat 

het Rijk niet naar zijn eigen woorden en beloften 

handelt. Ik vraag mij ook af of de provincie zelf uit 

het stramien durft te stappen. En of wij werkelijk 

gebiedsaanvraaggericht opereren? Kunnen wij zelf 

prioriteiten stellen in plaats van af te wachten wat 

het Rijk er wel van zou vinden? 

Het Rijk vraagt wat Agenda Vitaal Platteland 

betreft een beleidskader waarin afwegingen voor 

de lange termijn een plek krijgen. Dat kader en die 

afwegingen zie ik niet. Bij de behandeling van de 

voorjaarsnota is zojuist de motie natuurbeleid aan 

de orde geweest. Het begrip ‘natuur’ moet ook in 

dat perspectief worden gezien.

Wie snel en oppervlakkig het rapport leest, krijgt 

al spoedig de indruk dat natuur maar duur en 

lastig is. Voor ons staat de realisatie van de EHS 

op de afgesproken termijn onverminderd hoog 

op de agenda. Stadsgewestelijk groen, niet alleen 

rond Utrecht, maar ook rond Amersfoort. Wij 

moeten echter oppassen voor een ‘afgedankte 

soorten groenbeleid’. Maak hier in de provincie 

in ieder geval een frisse start met inbegrip van de 

ecologische monitoring die daar gewoon bij hoort. 

Belangrijk is misschien wel dat er iets verandert in 

de werkwijze van de provincie.

Ik was de afgelopen week op werkbezoek in Rhenen 

en in Bunnik. Van verschillende kanten hoorde ik 

dat je als gemeente al de helft van het budget van 

je subsidieaanvraag kwijt bent aan de kosten van 

het vooroverleg. Waarbij je als gemeente vooral te 

maken hebt met verschillende provinciale ambte-

naren die onderling niet van elkaars bestaan op de 

hoogte blijken te zijn. De agenda in het ILG  biedt 

nu de provincie de kans veel gebiedsgerichter te 

opereren. Ik zou zeggen: “Grijp die kans.” Dan 

maken wij misschien niet alleen het platteland vita-

ler, maar ook het functioneren van het provinciale 

apparaat. 

Ik heb nog niet teveel over de bedragen en de tekor-

ten en dergelijke gezegd. Wij zitten nu eenmaal ook 

in het onderhandelingsspel . Aangaande de inzet en 

uitkomst steunen wij de genoemde motie, al had 

die misschien wat bondiger gekund. Belangrijker 

in het onderhandelingsspel is wel dat de provincie 

aangeeft en uitstraalt ergens voor te gaan en niet 

met een soort boekhoudersinstelling met het Rijk 

gaat overleggen. Een heldere agenda 2013, zogezegd, 

die niet alleen interessant is voor het Rijk, maar 

ook bij anderen weerklank vindt. Juist voor vitaal 

platteland is het van groot belang te investeren in 

het partnerschap van andere partijen: gemeenten, 

waterschappen, maar ook groene ondernemers en 

natuur- en milieuorganisaties. Uit de verkokering 

naar de gebiedsgerichte inzet en samenwerking.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan 

mevrouw Dekker.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

De Agenda Vitaal Platteland is een belangrijk 

document, maar nu nog niet. In de commissie zijn 

al voldoende woorden vuil gemaakt aan de teleur-

stellende kwaliteit van het stuk. Het is inderdaad 

een braaf stuk werk, er staat heel veel in en toch 

geeft het niet wat het eigenlijk zou moeten geven: 

koers. Wij zijn er wat dat betreft dan ook snel 

klaar mee. Wij beschouwen dit stuk uitsluitend 

als een document om de onderhandelingen met 

het Rijk in te gaan en om geld binnen te halen 
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voor het eigen beleid. Uiteraard sporend met de 

doelen. Daar zit niet zozeer het knelpunt. Als blik 

vooruit, als visiestuk, als tipje van de sluier over 

wat de Agenda Vitaal Platteland zou moeten doen, 

voldoet het stuk nog helemaal niet. Maar niet 

getreurd: dat kan nog. Het is nog geen augustus 

of september. Wij beschouwen dit dus als een 

inzet voor de onderhandelingen, bedoeld om geld 

binnen te halen.

Ten aanzien van dat tegenbod kunnen wij consta-

teren dat de provincie op zes van de acht doelen 

van het Rijk constateert dat de middelen die het 

Rijk er tegenover stelt, eigenlijk tekortschieten om 

die doelen ook werkelijk te halen en dat de provin-

cie ook niet direct bereid is om daar zonder meer 

mee akkoord te gaan. Dat lijkt ons ook een goede 

strategie, maar het wordt nog wel een interessant 

robbertje vechten, denken wij zo. 

Wat ons in de strategie iets minder aanspreekt, is 

dat er nu alvast wordt geanticipeerd op het moge-

lijk verminderen van de prioriteiten of temporise-

ring. Ja, aan de kant van het Rijk, niet aan de kant 

van de provincie. Eerst maar eens gewoon zorgen 

dat er duidelijk en hard wordt onderhandeld over 

wat het Rijk nu precies wil dat de provincie bereikt 

en welke middelen daarbij horen. Kortom: D66 is 

akkoord met de inzet van de onderhandelingen, 

maar van de Agenda Vitaal Platteland verwachten 

wij meer dan wat er nu ligt; veel meer zelfs. En 

ook een heldere visie op wat nu eigenlijk een vitaal 

platteland is. Volgens onze beschouwing – dan leg 

ik maar even een link naar de discussie die wij 

daarnet hebben gevoerd – is het in elk geval een 

platteland waar koeien in de wei grazen en ik denk 

dat wij in de agenda vast en zeker middelen zullen 

vinden om dat mogelijk te maken.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan 

de heer Streefland.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Het koersdocument is een strate-

gisch onderhandelingsdocument en wat ons betreft 

niet meer dan dat. Met alle waardering voor het 

vele werk dat in deze notitie is samengevat, kan 

niet worden gesteld dat de provinciale ambitie 

er vanaf spat. Wij begrijpen dat een te grote 

financiële ambitie van de provincie door het Rijk 

zal worden opgevat als een mogelijkheid daar om 

minder te doen dan wat de provincie wil. Als stra-

tegisch onderhandelingsdocument kunnen wij er 

dus mee leven. Wij zullen de onderhandelingsstra-

tegie van het college niet doorkruisen met moties 

en amendementen. Wij zien de resultaten van de 

onderhandelingen tussen de gedeputeerden en het 

Rijk met grote belangstelling tegemoet.

Het koersdocument geldt tevens of vervolgens ook 

als uitgangspunt bij het opstellen van een concep-

tagenda Vitaal Platteland. Bij de bespreking ervan 

te zijner tijd zullen wij bezien of en in hoeverre wij 

initiatieven zullen ontplooien om op deelgebieden 

de provinciale ambitie zoals uit het document 

blijkt, wat op te plussen. Het landschapsfondsden-

ken, waarover bij de voorjaarsnota reeds is gespro-

ken, is een van de mogelijkheden, maar er is meer. 

Onze fractie zal ervoor pleiten de hoogste prioriteit 

te leggen bij het stimuleren van de verbreding van 

de landbouw. Of anders gezegd: bij alle onderdelen 

die zowel in de Agenda Vitaal Platteland als in het 

activiteitenprogramma plattelandsontwikkeling 

zitten. De prioriteit moet liggen bij het combi-

neren van het verbrede ondernemerschap en de 

maatschappelijke vraag naar een aantrekkelijke 

leefomgeving, want de combinatie van het nieuwe 

ondernemerschap en voornoemde maatschappelijke 

vraag levert een vitaal platteland op. Met nieuwe 

economische dragers voor een afwisselend land-

schap.

Ten slotte vragen wij aandacht voor de taskforce 

multifunctionele landbouw van overheden en 

plattelandsorganisaties. De Tweede Kamer heeft 

bij de behandeling van de nota Kiezen voor land-

bouw in april jongstleden een motie aangenomen 

waarin de regering wordt gevraagd een dergelijke 

taskforce op te zetten. Samen met plattelandsor-

ganisaties, gemeenten en provincies. Die tijdelijke 

stimuleringsimpuls voor de brede landbouw is 

volgens ons inderdaad broodnodig. Onze fractie 

vraagt het college van GS of de provincie Utrecht 

in IPO-verband een forse bijdrage kan leveren aan 

de taskforce multifunctionele landbouw waarmee 

plattelandsorganisaties en overheden gezamenlijk 

kunnen trekken aan de verbreding van de land-

bouw.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan 

de heer Bisschop.
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De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wie de reactie op het koersdocument ten behoeve 

van het opstellen van de Agenda Vitaal Platteland 

Utrecht beluistert, hoort een zekere ambivalentie, 

Aan de ene kant hoor je kritische tonen tot in de 

commissie, zo van: “Eigenlijk had het nooit zo 

aan de Staten toegezonden mogen worden.” Aan 

de andere kant hoor je ook lovende woorden in de 

zin van: “Het is een overzichtelijk en inzichtelijk 

document.” Wie heeft er nu gelijk bij het horen van 

die beide tonen en bij het wegen ervan? Volgens 

ons: allebei. Het hangt er alleen maar vanaf vanuit 

welke perspectief je naar dit document kijkt. Bekijk 

je dit voorstel als een reactie op een verkokerd 

en versnipperd bod van het Rijk, gedaan in het 

rijksmeerjarenprogramma in het kader van het 

Investeringsbudget Landelijk Gebied, dan kun je 

zeggen dat dit een adequate analyse is van de risi-

co’s van de dreigende tekorten ten opzichte van de 

gestelde ambities. Dan is dit dus gewoon een goede 

analyse. Daar kun je gewoon positief over zijn en 

daar kun je best lovende woorden aan wijden die je 

ook nog meent uit de grond van je hart. Bekijk je 

aan de andere kant dit voorstel vanuit het perspec-

tief van de integrale en gebiedsgerichte plattelands-

benadering, dan is de kritiek maar al te begrijpelijk 

op dat verbrokkelde geheel dat een zo’n starre 

indruk maakt. Dan is het oordeel dus negatief. Ik 

denk dat het goed is dat wij ons bewust zijn van 

het perspectief van waaruit wij spreken. Kiezen wij 

het ene of kiezen wij het andere. Of kiezen wij het 

allebei. Houden wij met beide rekening? De SGP 

kiest als invalshoek het positieve perspectief, met 

de erkenning dat kritische noten ten aanzien van 

verbrokkeling, verstarring en verkokering terecht 

zijn. Wij bekijken dit document als een tegenbod, 

en zo is het volgens ons ook bedoeld, op een te 

karig rijksbod. De provincie heeft hier een reëel 

provinciaal tegenbod neergezet om daarmee de 

onderhandelingen in te gaan. Die stap gaan wij nu 

zetten. En daar zijn kanttekeningen bij te maken en 

dat zullen wij zo meteen dan ook doen.

Op de meeste thema’s geeft dit document aan dat 

het rijksgeld ontoereikend is, gesteld de ambitie. 

De stap die de provincie dan voorstelt is dat zij 

aan de ondehandelingstafel zitten en wij vragen 

het Rijk om meer geld. Dat is de eerste stap. Onze 

fractie zegt: volkomen akkoord, dat moeten wij 

vooral doen. Wat moeite hebben wij met de stap 

die daarna volgt in een aantal gevallen, namelijk: 

als dat niet lukt dan moeten wij gaan priorite-

ren en/of temporiseren. Daarmee gaan wij niet 

akkoord. Wij willen als uitgangspunt nemen: geen 

geld, geen Zwitsers. Om allerlei schaduwwerking 

van geformuleerd beleid te voorkomen, of dat nu 

planologisch is of niet, terwijl een overheid haar 

ambitie niet waar maakt, maar waardoor er als 

het ware een wolk boven een gebied hangt, dan is 

ambitie bijstellen de eerste stap. Dat moet in de 

onderhandelingen met het Rijk ook helder als glas 

verwoord worden wat ons betreft. Dan kunnen wij 

in een later stadium, als wij toch bezig gaan aan 

het daadwerkelijk opstarten van de Agenda Vitaal 

Platteland, altijd nog de vervolgstap maken en 

kunnen wij altijd nog kijken naar extra provinciale 

gelden. De inzet is echter ambitie en middelen met 

elkaar in evenwicht brengen. Vandaar ook dat wij 

samen met de VVD en het CDA een amendement 

hebben voorbereid. De besluittekst daarvan is reeds 

door de heer Damen voorgelezen als onderdeel van 

zijn bijdrage.

Amendement A7 (SGP, CDA, VVD): Koersdo-

cument t.b.v. opstellen Agenda Vitaal Platte-

land 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op maan-

dag 15 mei 2006;

gelezen hebbend: 

het voorstel ‘Koersdocument ten behoeve van 

opstellen Agenda Vitaal Platteland’;

overwegende dat:

- dit provinciale tegenbod bedoeld is als een 

onderhandelingsvoorstel om te komen tot een 

Agenda Vitaal Platteland;

- dit tegenbod bestaat uit de voorwaarden waar-

onder de provincie het rijksbod of onderdelen 

daarvan kan en wil uitvoeren;

-  de ambities en de beschikbare middelen met 

elkaar in balans dienen te zijn;

constaterend dat:

-  de in het rijksbod aangeboden financiële mid-

delen op een aantal thema’s ontoereikend zijn 

om de gewenste doelen te realiseren;

- dat de provincie daardoor grote financiële 

risico’s loopt indien niet op voorhand ondub-
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belzinnige afspraken worden gemaakt inzake 

de realisering van gestelde doelen en ambities;

- dat als gevolg van temporiseren en prioriteren 

ongewenste neveneffecten kunnen ontstaan, 

zoals planologische schaduwwerking;

- het doel om een vitaal platteland te realiseren 

niet bereikt wordt als er enerzijds wel sprake is 

van beleidsvoornemens, terwijl anderzijds niet 

de benodigde middelen worden beschikbaar 

gesteld om die te kunnen realiseren;

besluiten:

- het voorstel onder de beslispunten 3, 13, 1� (p. 

26), 1� (p. 2�) en 21 te lezen als volgt: 

In het geval de onderhandelingen met het Rijk on-

voldoende financiële rijksmiddelen op-leveren 

om de gewenste doelen te realiseren, worden 

de ambities zodanig bijgesteld dat ongewenste 

neveneffecten, zoals planologische schaduw-

werking, worden voorkomen;

- tevens in de tabellen Oplossingsrichtingen on-

der § 4.3.1, § 4.3.5, § 4.3.�, § 4.3.� en § 4.3.10 

de kolom Prioriteit in die zin aan te passen;

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondersteund en maakt deel uit van de beraadsla-

ging. Het kan worden vermenigvuldigd en rondge-

deeld.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Daarmee is wat ons betreft dit koersdocument 

geschikt om als onderhandelingsdocument te 

dienen bij onze zakelijke contacten met het Rijk. 

Als dat amendement wordt aanvaard, kan daar-

mee het gesprek met het Rijk worden aangegaan. 

Maar daarmee staan wij pas aan het begin van het 

traject. Vervolgens moeten wij als provincie die 

integraliteit aanbrengen en dan is het ontzettend 

belangrijk dat in de motie zoals die door collega 

Damen is ingediend namens PvdA, VVD, SGP en 

gesteund door CDA en GroenLinks de slag naar de 

integrale benadering wordt gemaakt. Dat staat ons 

dan te doen. Dus ons amendement heeft vooral 

betrekking op de korte termijnstap: het koersdocu-

ment als onderhandelingsdocument jegens het Rijk 

en, als ik het zo mag zeggen, de motie die door de 

heer Damen is ingediend heeft vooral betrekking 

op de uitwerking van het geheel. Wij zouden dat de 

antiverkokerings- en de ontschottingsmotie kunnen 

noemen. Die hebben wij dus ook mede ingediend. 

Wij denken dat als wij deze beide besluiten eraan 

toevoegen, dat wij dan een heel goede basis hebben 

om met vertrouwen de integrale aanpak van het 

revitaliseren van het platteland – dat is toch uitein-

delijk de bedoeling – mogelijk te maken.

De heer KLOPPENBORG (GroenLinks): Mijnheer 

de Voorzitter! Mag ik de heer Bisschop iets vragen? 

Ik heb het amendement nog niet gezien. Er is dus 

een integraaldekkende motie van uw fractie, VVD 

en PvdA waarin het college wordt gevraagd alles 

op een rijtje te zetten. Ik krijg het idee dat de heer 

Bisschop hier nu al voorsorteert.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

De praktijk is dat op 1 juni 2006 dat bod er moet 

liggen. Wij hebben dus nog twee weken te gaan. Als 

wij dus het college zouden vragen het document 

zodanig te herschikken dat daarmee wordt voldaan 

aan de motie zoals die door de heer Damen is inge-

diend, dan is de toegestane tijd daarvoor te kort. 

Met dit amendement ingevoegd in dit document 

kan het college de onderhandelingen met het Rijk 

goed aangaan. Parallel daaraan kan het college 

beginnen met het uitwerken, integreren en ontwer-

pen van een integrerende visie op het platteland, 

het uitwerken van de koers in een document. Zo 

moet dat gezien worden.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer 

Lokker.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter. Ik ben blij dat de Staten met hun 

inbreng op dit moment aan mij een stevig funda-

ment hebben meegegeven voor de onderhande-

lingen met het Rijk en dat de Staten tegelijkertijd, 

niet eens in de marge maar vrij pontificaal, hebben 

aangegeven dat wij als college in die onderhande-

lingen met het Rijk scherp zeilen.

De Wet inrichting landelijk gebied en het bijbe-

horende Investeringsbudget Landelijk Gebied 

markeert vanaf 1 januari 2007 een van de belang-

rijkste decentralisatieoperaties van Rijk naar 

provincie. Met die hele operatie is een budget van 

rond € 3.200.000.000 gemoeid. Dan heb ik het over 

rijksgeld en niet over provinciaal geld dat er nog bij 

komt. Het is voor een periode van 2007 tot en met 

2013. In de vorige discussie hadden wij het over 
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meeregeren, wel dat doet het Rijk op deze manier 

en men vraagt van ons in feite hetzelfde.

In de Agenda Vitaal Platteland van het Rijk staan 

in grote lijnen de doelen die het Rijk met dit geld 

wil bereiken. Dat zijn doelen die in de Kamer zijn 

afgestemd en die aan het begin van de kabinetspe-

riode zijn afgesproken. In het rijksmeerjarenpro-

gramma dat het kabinet in maart heeft vastgesteld, 

zijn deze doelen in afrekenbare prestaties vastge-

legd. In het vervolg daarop zal het Rijk met elke 

provincie een contract afsluiten over de inzet van 

die rijksmiddelen ten opzichte van die rijksdoelen. 

Op dit moment is het duidelijk dat het Rijk aan 

de provincie Utrecht € 181.000.000 beschikbaar 

heeft gesteld voor die periode. Het gaat voor de 

periode 2007-2013 vooral over bestaand beleid, 

niet over nieuw beleid: EHS, reconstructie, overal 

gaat het om zaken die eerder in het parlement zijn 

afgetikt. Het belangrijkste verschil is dat vanaf 

2007 de sturing en de regie voor die periode van 

zeven jaar volledig onder verantwoordelijkheid van 

de provincie zelf komt. Essentieel daarbij is of die 

provincie in die uitvoering voldoende middelen en 

beleidsruimte heeft om aan de slag te gaan.

Op dit moment is het uit het rijksmeerjaren-

programma duidelijk dat het Rijk inzet op acht 

thema’s, de acht hoofddoelen. Een paar vragen 

staan in deze hele operatie centraal. Dat zijn de 

vragen die de Staten zelf aan de orde hebben 

gesteld: levert het Rijk voldoende middelen bij de 

rijksdoelen, is er sprake van voldoende beleids-

ruimte om die doelen te realiseren, is de provinci-

ale organisatie in staat die taak uit te voeren? Wat 

het college op dit moment vraagt in de onderhan-

delingen, is in feite om op basis van dit koersdo-

cument – misschien is de naam erg ongelukkig, 

maar het is een onderhandelingsdocument waarin 

scherp is aangegeven wat de lengte en de breedte is 

van onze inzet – in ieder geval onder de volgende 

condities de onderhandelingen wenst in te gaan: 

zorg dat er een balans is tussen de rijksambities en 

de rijksmiddelen, zodat wij niet op een verkapte 

manier rijkstaken gaan financieren met provinciaal 

geld. Als de Staten zien dat er sprake is van een 

balans, en dat is door ons ook geconstateerd, zal ik 

de Staten zo aan de hand van de resultaten van de 

commissie Verheijen, die vrijdag zijn uitgekomen, 

nog wat nader informeren. Als de balans er niet is 

dan moeten die ambities worden bijgesteld en dat 

kan dan op een aantal manieren worden gedaan. 

Wij kunnen zeggen dat wij gaan temporiseren, wij 

gaan de ambities inhoudelijk bijstellen, dat is dan 

een kwalitatieve bijstelling, of wij zorgen dat er 

geld bij komt. Dat geld halen wij bij het Rijk of wij 

zorgen er zelf voor; daarvoor zijn allerlei varianten 

die de Staten ook hebben genoemd. Ik denk dat 

dit essentieel is op het moment dat op basis van de 

onderhandelingen die wij met het Rijk voeren.

De Agenda Vitaal Platteland van deze provincie 

wordt vastgesteld en op 4 september in discussie 

wordt gebracht in de commissie REG, met uitno-

diging van de andere commissies. Dat is ook het 

moment en dan zie ik ook even de inhoud van de 

motie zoals die is verwoord als zijnde richtingge-

vend voor de invulling van dat document. Dat gaat 

echt over de visie, overkoepelend. Het gaat over de 

inhoud en gaat over hoe de middelen en zo daarbij 

zijn gemaakt. Dan volgt ook de discussie of wij in 

feite kunnen tekenen voor het rijksbod. Dat vinden 

de Staten dan ook zichtbaar terug in datgene wat de 

Staten mij hebben meegegeven als voorwaarde en 

of dat als conditie ook tot zijn recht is gekomen.

In de derde plaats is het belangrijk dat de Staten 

hebben aangegeven te zorgen voor meer beleids-

ruimte bij het Rijk. Ik lees dat vooral als een 

verzoek om met name daar waar het Rijk los van de 

hoofddoelstelling een fiks aantal deeldoelstellingen 

heeft geformuleerd met betrekking tot de natuur, 

om daar juist meer ruimte te zoeken. Minder speci-

fieke doelstellingen, meer flexibiliteit om tussen 

doelen en middelen te schuiven. Dat is in feite ook 

wat de Staten zeggen.

Nog een paar opmerkingen. Wij hebben het nu 

vooral over de rijksdoelstellingen en het bod 

van het Rijk. Als provincie hebben wij ook eigen 

beleidsdoelstellingen. Voor 99% sporen die met de 

doelstellingen van het Rijk. Wij hebben een eigen 

EHS-concept. Wij hebben het concept van het 

Rijk overgenomen. Dat geldt ook voor de robuuste 

verbindingszones en voor de reconstructie, de 

recreatie en de landbouw. De provinciale inzet 

wordt in overleg met de gebiedscommissies vast-

gesteld. Ook daarvoor hebben de Staten aandacht 

gevraagd. Dan zal het ook duidelijk zijn wat water-

schappen en gemeenten hebben in te brengen. Dan 

zal het ook helder worden waar financiering van 
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derden in de zin van private financiering een rol 

speelt bij het rondmaken van het eigen bod. Op dit 

moment hebben wij vastgesteld dat een provinciale 

cofinanciering van € 54.000.000 noodzakelijk 

is om het rijksbod te ontmoeten. Daarvan is uit 

de reguliere middelen en uit het reguliere beleid 

€ 16.500.000 gedekt. 

DLG is natuurlijk een apart hoofdstuk: de uitvoe-

ringsorganisatie in het landelijk gebied. In de 

nieuwe situatie zal DLG door de provincies worden 

aangestuurd. Dat geldt ook – die strijd is echter nog 

niet gestreden, maar dit is wel onze inzet – om de 

gronden die op dit moment door het Bureau Beheer 

Landbouwgronden wordt beheerd, eigendom te 

laten worden van de provincie. Er is dan precies 

uitgerekend hoeveel hectare de provincie Utrecht 

als ruilgrond beschikbaar heeft. Mogelijk dat het 

juridisch eigendom vanwege allerlei constructies en 

afspraken bij het Rijk zal blijven, maar het econo-

misch eigendom zal uiteindelijk in handen van de 

provincie komen. Dat is ook de inzet. Ik neem aan 

dat de Staten het daarmee volledig eens kunnen 

zijn.

Dan nog voor wat de financiën betreft. Het bedrag 

van € 181.000.000 wordt op een rekening van het 

Groenfonds gezet en is volledig ter beschikking 

gesteld van de provincie. De bedragen worden ook 

volledig op de provinciale begroting verantwoord. 

Dat betekent dat het Rijk op dat moment daarover 

dan ook geen zeggenschap meer heeft. Toen de 

provincies op 14 december 2005 met minister 

Veerman de afspraak hebben gemaakt dat het 

rijksmeerjarenprogramma de basis is voor de 

provinciale onderhandelingen en ook provinciale 

meerjarenprogramma’s, hebben wij als conditie 

erbij genoemd dat over een aantal thema’s duide-

lijkheid moet komen. Je kunt in elkaar als overhe-

den wel vertrouwen hebben, maar wij moeten toch 

wel precies weten of wij geen kat in de zak kopen. 

Wij hebben de commissie Verheijen gevraagd 

helderheid te geven over een aantal zaken. Dat geldt 

in de allereerste plaats en misschien ook wel in de 

belangrijkste plaats voor de financiële middelen, 

of die in voldoende mate zijn meegekomen met 

de rijksambities als het gaat om die doelstelling. 

Bij een eerste scan bleek dat er een tekort is van 

€ 1.500.000.000. Het is toen al duidelijk geworden 

dat dit het brutobedrag was waar zowel bij het Rijk 

als bij de provincie onzekerheid bestond over de 

hardheid ervan. De commissie Verheijen-2 heeft 

dat nader onderzocht en haar bevindingen aan 

ons doorgegeven. De Staten krijgen overigens die 

bevindingen die wij morgen ook in IPO-verband 

zullen bespreken. Het blijkt dat in het hele verhaal 

de provinciale ambitie hoger is dan het Rijk van 

ons vraagt. Om een simpel voorbeeld te geven: het 

Rijk vraagt ons in een bepaalde periode 1.000 ha 

EHS te realiseren, zowel verwerving als inrichting. 

Daarbij hebben provincies in hun enthousiasme om 

de EHS te realiseren de zaak naar voren gehaald, 

dus niet als eindhorizon 2018, maar 2015 genoemd 

en vervolgens daar een ambitie van 500 ha bovenop 

gelegd. Dat is in elke provincie gebeurd, bij de 

ene wat meer dan bij de andere. Met instemming 

overigens van de Staten, want die zijn elke keer 

gewoon akkoord gegaan met die ambitie. Alleen 

op het moment dat het Rijk zegt die extra ambitie 

niet te kunnen financieren, omdat die immers de 

eigen ambitie van de provincies is, is het in die 

zin uitgefilterd. Op die manier is een bedrag van 

€ 1.500.000.000 teruggebracht tot € 150.000.000 

voor twaalf provincies over een periode van zeven 

jaar.

Belangrijk is dat wij ook zicht krijgen op de reste-

rende taakstellingen en verplichtingen. Daarbij 

moet een onderscheid worden gemaakt in juridi-

sche en in bestuurlijke verplichtingen. Waar wij in 

onderhandelingen vooral bovenop zitten, is of de 

juridische verplichtingen die het Rijk is aangegaan 

een-op-een financieel zijn gedekt. 

Samenvattend. Als ik kijk naar de motie en het 

amendement, kan ik constateren dat het Koersdocu-

ment niet hetzelfde is als de toegezegde Agenda 

Vitaal Platteland. Die zal, zoals terecht ook is 

gesteld, in de tweede fase aan de orde komen. De 

Staten zijn dan ook voluit betrokken bij de beoor-

deling of er bij die overkoepelende visie op het 

gebiedenbeleid voldoende evenwicht is tussen ambi-

tie en financiën. Als dat niet het geval is, kunnen 

de Staten alsnog zeggen op die EHS niet te willen 

inboeten aan ambitie, maar dat zij willen vast-

houden aan het realiseren, verwerven en inrichten 

daarvan in 2018. Dat redden wij dan niet en dan 

besluiten de Staten om te temporiseren en geld erbij 

te stoppen of de ambities als zodanig te verlagen. 

Dan zitten de Staten volledig aan het stuur. In die 
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zin beschouw ik de aanbevelingen in de motie als 

ondersteuning van datgene wat ik bij de onderhan-

delingen met het Rijk wil gaan doen.

Dat geldt evenzeer voor het amendement. Ook dat 

zie ik als een bevestiging van de uitgangspunten 

zoals ik die nu hier heb genoemd en die ik met de 

Staten zal terugkoppelen op het moment dat het 

dilemma er is dat er sprake is van incongruentie 

tussen doelen en middelen. In die zin kan ik dus 

zowel het amendement als de motie aannemen. Wij 

moeten heel goed in beeld hebben dat de doelen 

die het Rijk heeft gesteld – dan heb ik het over 

de hoofddoelstellingen op het punt van natuur, 

landbouw, recreatie, reconstructie – gekoppeld zijn 

aan de rijksmiddelen en dat de Tweede Kamer ook 

daaraan zijn condities heeft verbonden. Dan denk 

ik dat wij er met elkaar waarachtig wel uit zullen 

komen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Is er behoefte aan 

een tweede termijn? 

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Na het hele verhaal van de heer Lokker wachten 

wij 4 september gewoon af of er wordt voldaan aan 

wat er in de motie en in het amendement staat. 

Wij zullen dan controleren of het document van 4 

september voldoet aan wat hier nu is verwoord. 

En tot mijnheer Kloppenborg zeg ik aangaande 

het amendement en de motie de woorden van die 

ouderwetse kleermaker: dubbelgestikt is twee maal 

zo sterk..

De heer KLOPPENBORG (GroenLinks): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik vind de eerste bullet in het dictum 

van het besluit nogal cryptisch. Ik zie het toch 

graag uitgelegd in de zin van het bijstellen van 

ambities.

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan 

de heer Bisschop.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik haak graag even in op een deel van het betoog 

van de heer Lokker. Ik meende op een zeker 

moment een verwarring in zijn verhaal te bespeu-

ren tussen prioriteren en ambities bijstellen. Ik 

verwijs daarvoor naar het stuk over de oplos-

singsrichtingen, waarin een strikte onderscheiding 

wordt gemaakt tussen temporiseren en prioriteren 

en ambities bijstellen. Als wij het hebben over het 

bijstellen van ambities dan praten wij over kwaliteit. 

Dat wil zeggen: er wordt minder gerealiseerd of er 

wordt op een lager kwaliteitsniveau gerealiseerd. 

In het amendement wordt daarmee bij de onder-

handelingen bedoeld, dat het Rijk te horen krijgt 

wat er gedaan kan worden met het geld dat het Rijk 

uiteindelijk wil geven. Dan is dat óf minder dan het 

Rijk wenst gerealiseerd te krijgen óf dat het Rijk met 

minder kwaliteit genoegen neemt van wat het Rijk 

gerealiseerd wenst te zien. Pas daarna komt eventu-

eel prioriteren dan wel temporiseren in beeld.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer 

Lokker.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Laat het volstrekt duidelijk zijn dat de 

inzet zoals wij die hebben omschreven niet in de 

eerste plaats gericht is op het inboeten aan kwalita-

tieve ambitie, maar in de eerste plaats hebben wij 

gesteld dat in een taakstellend budget niet meer geld 

zit. Als dat dan zo is, hebben wij gesteld, dan zullen 

wij binnen dat gelimiteerde budget dat realiseren. 

Als dat dan betekent dat wij de afgesproken datum 

van 2018 niet halen, dan zal ik dat aan de Staten 

voorleggen en de Staten kunnen dan zeggen dat ze 

dat niet zullen pikken. Als de Staten dan vinden dat 

realisatie wel binnen de afgesproken termijn moet 

geschieden, kunnen zij alsnog besluiten om daar 

meer geld bij te doen of prioriteiten te stellen. Dat 

is een beslissing die dus aan de Staten is. In eerste 

instantie vind ik het echter belangrijk om duidelijk 

te maken dat als wij als college een bepaalde kwali-

teit nastreven en als wij daarvan niet los kunnen 

komen, wij wel kunnen zeggen dat als het vandaag 

niet zal lukken dat het dan morgen misschien wel 

zal lukken. Dat is temporiseren.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan onderstreep ik toch dat het op dit punt van 

belang is dat een eventuele schaduwwerking die 

juist het vitaliseren van het platteland tegengaat, 

te allen tijde moeten zien te voorkomen. Dan kan 

het zo zijn dat wij de moed moeten hebben om te 

zeggen minder te zullen leveren dan wat het Rijk 

voor dat geld vraagt. Een schaduwwerking heeft per 

definitie een negatief effect op bedrijfsvoering in die 

gebieden waar het over gaat. Dat is eigenlijk de zorg 

die achter dat amendement zit.
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De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik onderstreep dat ik het amendement 

van de SGP in die zin zo heb begrepen. De heer 

Bisschop heeft zelf daarbij gezegd: geen geld, geen 

Zwitsers. Zo heb ik dat ook opgevat. Dat is precies 

dezelfde discussie die wij hebben gevoerd in het 

kader van de herijking De Venen. Ik wil dan ook 

geen andere kaders hanteren.

De VOORZITTER: Dan sluit ik de beraadslaging. 

Is een der partijen die tegen het amendement is? 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A7.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M16.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel.

De VOORZITTER: Dat brengt ons aan het slot van 

deze vergadering.

Ik sluit die niet dan nadat ik u wel thuis heb 

gewenst. De vergadering is gesloten.

(Einde van de vergadering om 22.57 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 18 september 2006.

De voorzitter,

De griffier,


