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Inleiding 

Het saldo van de dientreserve van de dienst Ruimte en Groen  bedroeg per 31-12-2005  728.000 
Op 26 juni j.l heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van budget voor dringende zaken waarvoor binnen 
de dienstbegroting van de dienst Ruimte en Groen geen middelen beschikbaar waren. Hiervan hebben wij u in de 
halfjaarrapportage 2006 bericht.  
Op 03 juli j.l heeft U de jaarrekening 2005 en het afrekenvoorstel 2005 vastgesteld. Hiermee heeft U tevens 
ingestemd met een toevoeging aan de dienstreserve van de dienst Ruimte en Groen van € 371.000    
Na de reeds eerder onttrokken budgetten resteert er ultimo augustus 2006 een bedrag van € 646.000 

Middels dit voorstel verzoeken wij u wederom in te stemmen met het beschikbaar stellen van middelen ten laste 
van de dienstreserve Ruimte en Groen voor de volgende dringende zaken waarvoor binnen de dienstbegroting 
van de dienst Ruimte en Groen geen budget beschikbaar is. 
 
Per 31 december 2005 was het saldo van de dienstreserve Ruimte en Groen         €    728.000 
Per 3 juli afrekenvoorstel jaarrekening 2005        €    371.000

€ 1.066.000 
Reeds eerder ten laste van de dienstreserve gebrachte claims:  
- Ondersteuning programmamanagement  €  60.000 
- Invoering kwaliteitssysteem €  70.000 
- Verhoging opleidingsbudget      €   48.000 
- Werkbudget Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling      €   25.000 
- Onderzoek woningbehoefte jongeren en starters      €   40.000 
- Inhuur expertise/planecon. kennis      €   80.000 
- NHW extra inzet prog. management      € 100.000 
- Technische aanpassingen automatisering  €  30.000

€ 453.000
Saldo dienstreserve per 30-8-2006           € 646.000 

 
Wij stellen u nu wederom voor om voor de volgende dringende zaken waarvoor binnen de dienst- 
begroting  2006 geen middelen beschikbaar zijn, de dienstreserve van de dienst Ruimte  
en Groen beschikbaar te stellen.: 

1. Agenda Natuurbeleid    €  100.000 
2. Woonvisies en prestatieafspraken gemeenten en  woningcorporaties  €   50.000 
3. Oeverpercelen terug aan Utrechtse burgers    €     6.000 
4. Werkbudget grondbeleid    €   10.000 
5. Groene Hart    €   80.000

Totaal         €  246.000 
 
Wanneer met het bestedingsvoorstel wordt ingestemd, resteert nog een vrij besteedbaar saldo van de 
dienstreserve Ruimte en Groen van              € 400.000 
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 13 november 2006; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 03-10-2006, dienst/sector REG/RSB, nummer 
2006REG002921i; 
 
Besluiten: 
voor diverse zaken € 246.000 beschikbaar te stellen t.l.v. de dienstreserve Ruimte en Groen. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Toelichting behorend bij voorstel  besteding dienstreserve Ruimte en Groen

1.  Agenda Natuurbeleid     €  100.000
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota  in mei dit jaar hebben PS ingestemd de motie “visie-document 
natuurbeleid” (nr.7) :  “een kernachtig visie-document op te stellen waarin op bondige 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, alsmede van bedreigingen en kansen voor de Utrechtse natuur en het 
provinciale natuurbeleid – uitmondend in beleidsgerichte conclusies en aanbevelingen”. 
De uitvoering van deze motie leidt tot het opstellen van de Agenda Natuurbeleid 2007-2018 die in januari 2007  
beschikbaar zal zijn. Het opstellen van de Agenda brengt een aantal kosten met zich mee zoals drukkosten, 
inhuur van een tekstschrijver en kosten voor het opstellen van een begeleidende brochure met beelden materiaal 
over de natuurwaarden in de provincie en de bereikte resultaten (zoals gerealiseerde of al in uitvoering zijnde 
projecten) vanuit het lopende natuurbeleid van de afgelopen periode sinds 1992 (vaststellen Beleidsplan Natuur 
en Landschap door PS). Kosten waarvoor binnen de reguliere begroting 2006 geen dekking was voorzien.  
Wij stellen u voor de totale kosten ad  € 100.000 ten laste van de dienstreserve te brengen. 
 

2.   Voorbeeldproject woonvisies en prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties               €   50.000
In de contacten die het Aanjaagteam heeft met enerzijds gemeenten en anderzijds woningcorporaties komt 
veelvuldig naar voren dat partijen argwanend tegenover elkaar staan en soms tegengestelde 
opvattingen/belangen  (beleidskeuzes versus bedrijfsstrategie) hebben.  
De minister van VROM heeft inmiddels herhaaldelijk in beleidsbrieven aangegeven dat prestatieafspraken 
tussen gemeenten en corporaties op basis van gemeentelijke woonvisies van groot belang zijn en dat de minister 
bij verschil van inzichten zonodig zal interveniëren. De VNG presenteert dit najaar een handreiking voor het 
opstellen gemeentelijk woonvisies en bijbehorende prestatieafspraken met corporaties. Ook de Commissie 
Onderzoek Bouwstagnatie benadrukt het belang van woonvisies op gemeentelijk niveau.  
Voor de provincie is het van belang dat (een beperkt aantal) provinciale speerpunten van beleid worden vertaald 
naar gemeentelijk niveau (b.v. starters/ouderen/diversiteit en betaalbaarheid/regionale benadering). 
Voorgesteld wordt dit jaar met een nader te bepalen gemeente en woningcorporatie een pilot te starten die moet 
leiden tot een voorbeeld voor andere gemeenten en een toetsingskader voor de provinciale speerpunten in de 
gemeentelijke woonvisies. Een extern adviesbureau op het gebied van wonen zal in deze pilot het opstellen van 
de woonvisie begeleiden. Wij stellen u voor de geraamde kosten voor deze externe inhuur € 50.000 ten laste van 
de dienstreserve te brengen. 
 

3.   Oeverpercelen terug aan Utrechtse burgers      €     6.000
Door adequaat handelen zijn in het project woonschepenknelpunten enkele oeverpercelen blijvend vrijgekomen, 
die van landschappelijke waarde zijn.
Door deze oeverpercelen op een verantwoorde wijze opnieuw in te richten voor recreatief gebruik, worden ze op  
symbolische wijze “teruggegeven” aan de Utrechtse burgers. Hiermee wordt een positief en zichtbaar signaal 
afgegeven van de resultaten die de provincie heeft bereikt vanuit het project.  
Wij stellen u voor de geraamde kosten voor het inrichten van de oeverpercelen ad. € 6.000 (het plaatsen van een 
bank, fietsenleunhek en afvalbak (met naamplaatje van de provincie) ten laste te brengen van de dienstreserve. 
 

4.   Werkbudget Grondbeleid        €      10.000
De provincie wil meer sturing geven aan gebiedsontwikkeling. Daarbij is kennis van o.m. projectontwikkeling en 
grondexploitatie en mogelijk inzet van grondbeleid dienstig. Bij de betreffende sector is deze kennis 
binnengehaald (2 fte. Planeconoom), maar werkbudget voor deze cluster Grondzaken is er niet. Waar mogelijk 
worden kosten verhaald op het project waar de advisering zich op richt, maar er worden incidenteel ook 
‘algemene’ kosten gemaakt. En vooral nu de zeer ervaren externe adviseurs plaats maken voor planeconomen 
met iets minder ervaring (in vaste dienst), moet geïnvesteerd worden in de kennis én netwerk van deze nieuwe 
medewerkers.  
Daarom verzoeken wij u  om de volgende kosten ten laste van de dienstreserve te mogen brengen :  
- werkwijze grondbeleid uitzetten bij projectleiders (catering, boekje Nout Kalt):  €   2.000 
- info van kadaster        €   1.000  
- inschakeling externe coach (Nout Kalt)      €   2.000 
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- opleidingen/netwerkbijeenkomsten voor 2 nieuwe planeconomen   €   4.000 
- inschakeling marktpartijen (lichte externe advisering gericht op een p.v.a.)  €      500 
- intervisie grondbeleid (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant) €      500

€ 10.000 
 

5. Personele capaciteit ten behoeve van het  Programmabureau Groene Hart   € 80.000

Met de halfjaarraportage 2006 hebben wij u reeds gemeld dat de Provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en 
Utrecht personele capaciteit ter beschikking stellen ter ondersteuning van het programmabureau Groene Hart ten 
behoeve van werkzaamheden voor de produktie van het uitvoeringsplan. Vanwege capaciteitsproblemen worden 
deze personen ingehuurd vanuit het interimteam. Inmiddels is gebleken dat het hier om een bedrag van € 80.000  
gaat waarvoor binnen de dienstbegroting 2006 geen ruimte is. 
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