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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik heet u 

van harte welkom bij deze Statenvergadering, in het 

bijzonder de mensen op de publieke tribune en de 

mensen van de pers.

Ik stel voor dat wij de agenda op de voorgestelde 

manier afhandelen, waarbij bij agendapunt 5 een 

voorstel van orde is aangekondigd.

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren 

Nugteren en Kiliç en mevrouw Pennarts. Mevrouw 

Doornenbal zal wat later komen.

Ingekomen	stukken

1. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer, d.d.  

4 oktober 2007, betr. ontslag prof. dr. L.D.  

Noordam als bestuurder/directeur Randstedelijke 

Rekenkamer;

2. Brief van de familie Rondeltap, d.d. 27 oktober 

2007, betr. camping De Batterijen;

3. Brief van de gemeente Scherpenzeel, d.d.  

15 oktober 2007, betr. raadsbesluit Profielschets 

d.d. 4 oktober 2007;

4. Brief van Reflectiegroep Groot Mijdrecht Noord, 

d.d. 31 oktober 2007van GS, betr. Groot  

Mijdrecht Noord/Urgentieprojecten Randstad.

De VOORZITTER: Ik stel de Staten het volgende 

voor:

- Brief nummer 2: het antwoord op deze brief te 

versturen via de commissie RGW;

- Brief nummer 3: het antwoord op deze brief 

voor te bereiden via de commissie BEM;

- Brief nummer 4: de brief af te doen via het  

college van GS en de commissie RGW. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig  

de voorgestelde wijzen van afdoening.

Vragenhalfuurtje

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Tijdens de behandeling van het collegeprogramma 

in de Statenvergadering van 24 september 2007 

stelde gedeputeerde De Wilde het volgende: “Ten 

aanzien van het BRU zijn onze woningbouwacti-

viteiten volledig afgestemd. De taakstelling die het 

BRU heeft en die wij als provincie hebben zijn op 

elkaar afgestemd. Wij voeren ook samen overleg 

met de minister over de voortgang daarvan. (.…) 

Er is dus helemaal geen licht tussen wat het BRU 

vindt en doet en wat wij vinden en doen.” Ik verwijs 

daarbij naar de notulen van het verhandelde in de 

vergadering van Provinciale Staten van Utrecht, 

gehouden op 24 september 2007, pagina 52.

In het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad 

(AD/UN) van 24 oktober 2007 werd bericht dat 

de Raad van State een ruzie tussen de provincie 

Utrecht en het BRU moet beslechten over woning-

bouw in Utrecht: “Het BRU (.…) heeft in zijn Re-

gionaal Structuurplan meer woningen opgenomen 

dan de provincie Utrecht in haar eigen streekplan. 

De provincie heeft een streep gehaald door nieuw-

bouwplannen in Vianen, Driebergen-Zeist en  

Bunnik.” Dit zijn feiten die hier bekend zijn. Het 

BRU betwist hierbij het recht van de provincie om 

een veto over de bouwplannen van het BRU uit te 

spreken.

Voorts meldde het AD/UN dat de GS-woordvoerder 

liet doorschemeren dat Gedeputeerde Staten hun 

veto misschien nog van tafel zouden halen als het 

BRU zijn plannen beter onderbouwt.

Naar aanleiding hiervan hebben de statenfracties 

van D66 en de SP de volgende vragen:

1. Hoe rijmen Gedeputeerde Staten de woorden 

van gedeputeerde De Wilde, gedaan op 24 

september, met het geschil tussen BRU en de 

provincie zoals dat nu voorligt bij de Raad van 

State?

2. Erkennen Gedeputeerde Staten dat er wel dege-

lijk licht zit tussen wat het BRU vindt en doet 

en wat de provincie vindt en doet? En erkennen 

Gedeputeerde Staten dat gedeputeerde De Wilde 

Provinciale Staten feitelijk onjuist heeft geïnfor-

meerd?

3. Hebben Gedeputeerde Staten de stap van het 

BRU naar de Raad van State voorzien? Zo ja, op 

welk moment?

4. Waarom hebben Gedeputeerde Staten Provinci-

ale Staten niet op de hoogte gesteld van het ge-

schil bij de Raad van State voordat hierover in 

de krant werd bericht? Zijn Gedeputeerde Staten 

bereid Provinciale Staten alsnog, bijvoorbeeld 

via de commissie BEM, actief te informeren 

over de uitkomst van het geschil bij de Raad van 

State?

5. Op welke wijze moet het BRU zijn woning-
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bouwplannen onderbouwen zodat Gedepu-

teerde Staten hun veto van tafel halen? Hoe 

verhoudt zich dit tot de kaders zoals die zijn op-

genomen in het Streekplan 2005-2015 en lopen 

Gedeputeerde Staten met de opmerking van de 

GS-woordvoerder niet vooruit op de discussie 

over bouwstagnatie zoals die voor volgend jaar 

gepland staat?

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Op 24 september jongstleden hebben 

wij in deze Staten een discussie gevoerd over aantal-

len. Ik heb mij bij de beantwoording van de vragen 

die er op dat moment waren, alleen daarover uit-

gelaten. Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat er 

misschien een aspect op het gebied van de ruimte-

lijke ordening meespeelde. Dat aspect behoort tot 

de portefeuille van gedeputeerde Krol, maar men 

mag van Gedeputeerde Staten verwachten dat zij 

een integraal antwoord geven. Dat heb ik op dat 

moment niet gegeven.

Het ‘geen-licht-zitten’ tussen wat er bij het BRU 

gebeurt en wat er bij de provincie gebeurt, heeft 

met name betrekking op de aantallen. Het struc-

tuurplan dat voorligt bij het BRU laat een groter 

aantal woningen zien dan het aantal dat wij in het 

streekplan hebben opgenomen. Doordat wij echter 

deze streekplanperiode nog 10.000 tot 15.000 wo-

ningen moeten vinden, passen de aantallen op zich-

zelf uitstekend. Wij worden echter wat ingehaald 

door de actualiteit, want op dit ogenblik is de heer 

Bosch wethouder van de gemeente Utrecht, bezig te 

kijken naar mogelijke uitbreidingslocaties voor het 

Randstadgebied op het Utrechtse deel. De discussie 

daarover zal antwoord moeten geven op de vraag 

waar er straks mogelijkheden zijn in deze provincie. 

Die zullen hun vertaling moeten krijgen in de ver-

schillende plannen op dit gebied.

Enige nuance op het antwoord dat ik in september 

heb gegeven, past inderdaad. Er zit geen licht tussen 

de aantallen die wij willen halen. De 88.000 wonin-

gen - de woonbehoefte - die uitgangspunt zijn ge-

weest voor het opstellen van het streekplan zijn wat 

Gedeputeerde Staten betreft nog steeds van kracht. 

Van de 73.000 woningen die in het streekplan een 

plek hebben gekregen, vinden Gedeputeerde Staten 

dat deze woningen, ruimtelijk gezien, inderdaad die 

plek kunnen krijgen. Alles wat daar nog bovenop 

komt, zal op z’n minst ruimtelijk afgewogen moe-

ten worden, waarbij ook het oordeel van Provinci-

ale Staten ertoe doet. Het college treedt daar niet in. 

Plannen van gemeenten, samenwerkingsverbanden 

of het BRU die afwijken van het streekplan, zijn 

plannen die wij in principe niet wensen, tenzij daar-

over een kwaliteitsdiscussie gevoerd zou worden met 

de vraag of wij zoiets wel of niet zouden willen.

De Staten zijn op 26 juni 2006 geïnformeerd over 

een verschil tussen wat het RSP (Regionaal Struc-

tuurplan) wil en wat het streekplan wil. Er is in de 

tussentijd niets gebeurd, alleen is er op 1 november 

2006 beroep ingesteld. Op 22 oktober 2007 heeft 

daarover een zitting plaatsgevonden bij de Raad van 

State. Zodra daarover een uitspraak wordt gedaan, 

zullen de Staten via de geëigende kanalen – waar-

schijnlijk via de commissie RGW – daarover worden 

geïnformeerd en zal de vraag aan de orde komen 

hoe verder te handelen.

De vraag op welke wijze het BRU zijn woningbouw-

plannen moet onderbouwen is nu niet aan de orde. 

Er vindt nu eerst een uitspraak plaats door de Raad 

van State. Met die uitspraak moeten wij leven. Als 

er ten aanzien van een aantal punten kwalitatieve 

afspraken te maken zijn om zodoende een verbete-

ring in de onderbouwing te leveren, dan zijn dit 

afspraken die gedeputeerde Krol zal maken met het 

BRU. Overigens is het saillant te weten dat bij de 

invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke orde-

ning (Wro), die sinds 1 juli 2008 van kracht zal zijn, 

door de Tweede Kamer een amendement is aange-

nomen, waarbij wordt uitgesproken dat ruimtelijke 

ordening geen bevoegdheid is van de Kader-wetge-

bieden. Wat dat betreft hebben wij ‘postuum’ een 

klein beetje gelijk gekregen in de discussie die bij de 

Raad van State speelt.

De heer DE VRIES(D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Het gaat volgens mij niet alleen over aantallen, maar 

ook over het verschil tussen locaties in het RSP en 

het streekplan. Ik noem als voorbeeld een locatie 

in Bunnik, waarover in de Staten een uitspraak is 

gedaan en die nog steeds in het RSP staat. Maar 

goed, laten wij daar niet te lang bij stil staan. Interes-

santer vind ik het dat de gedeputeerde zegt dat wij 

nog gaan spreken over de nadere onderbouwing en 

dat dit een taak is van gedeputeerde Krol. Wat mij 

daaraan niet bevalt, is dat een woordvoerder van 

Gedeputeerde Staten tijdens die behandeling laat 

doorschemeren dat wij er nog wel over kunnen pra-

ten en over kunnen onderhandelen. Feitelijk zegt hij 
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daarmee naar de Staten toe dat wij over die bouw-

stagnatie nog komen te spreken, maar dat daarop 

alvast een voorschot wordt genomen. Ik vind dat 

dit niet kan. Ik vind het prima als wordt gezegd 

dat wij als provincie in ons recht staan en dat het 

streekplan boven het RSP gaat. Zo kijken wij daar 

inderdaad tegenaan. Ik vind echter niet dat er 

alvast een opening geboden moet worden in een 

bepaalde discussie die nog gevoerd moet worden. 

Overigens moet die discussie eerst gevoerd worden 

met de Staten alvorens dat gedaan wordt met het 

BRU. Natuurlijk is het prettig dat met de nieuwe 

Wro het mandaat op dit gebied bij de provincie is 

komen te liggen, maar het verdient niet de schoon-

heidsprijs zoals het nu is gegaan. Ik wil er bij het 

college van GS op aandringen wat meer secuur te 

zijn in dit soort zaken.

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb getracht te betogen dat er geen 

verschil is tussen de aantallen bij het BRU en bij 

de provincie. Sinds de bijstelling en de 15.000 

extra woningen als taakstelling in het streekplan, 

kloppen de aantallen grosso modo. Het verschil 

zit vooral in de plekken waar die aantallen gerea-

liseerd worden, dus of de plekken qua ruimtelijke 

ordening passen. Ik noem Werkhoven en derge-

lijke: plekken waarover de Staten en het BRU totaal 

anders denken. Het onderliggende conflict betreft 

de vraag wie er over de ruimtelijke ordening gaat. 

Dat is langs deze weg een beetje uitgespeeld. Er 

is echter geen verschil van mening, bij zowel Ge-

deputeerde Staten als Provinciale Staten, dat via 

het streekplan – dus via het spoor van ruimtelijke 

ordening – de plekken in de discussie worden in-

gebracht. 

Gedeputeerde Staten zijn niet diegenen die elke 

keer de discussie weer openen en die ruimte geven 

voor die discussie. Toch zullen wij moeten reageren 

op dat soort discussies. Dat doen wij dan ook. Wij 

hebben een verhaal waarmee wij dat kwalitatief 

tegemoet treden en wij hebben een doelstelling om 

met elkaar voldoende woningen in onze provincie 

te realiseren. Daar staan wij voor. Die woningen 

moeten er komen op een kwalitatief goede plek.

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik hoor dat hier wordt gesproken over die 

verschillende plekken, maar is de gedeputeerde het 

met de SP eens dat dit ontzettend verwarrend is 

voor de gemeenten en dat die gemeenten eigenlijk 

niet weten wat zij wel of niet moeten geloven en hoe 

zij verder moeten?

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij wisten dat gemeenten op andere 

plekken woningen willen bouwen dan de plekken 

die de provincie in het streekplan heeft aangewezen. 

Mijn woorden staan helemaal niet in dat licht. Met 

de uitspraken die ik gedaan heb, heb ik onbedoeld 

wat ruis laten ontstaan, doordat ik mij niet met het 

spoor van ruimtelijke ontwikkeling heb bemoeid. 

Mijn uitspraken gingen over de aantallen en over 

de vraag of wij de extra taakstelling erg vonden. 

“Nee”, heb ik gezegd, “dat vinden wij niet erg want 

wij moeten nog 15.000 woningen vinden.” Wij heb-

ben het daarbij echter alleen gehad over woningen 

die binnen onze kaders passen, dus binnen onze 

streekplanperiode. Wij gaan niet over de rode con-

tour waarbinnen een bepaald aantal woningen wordt 

gerealiseerd. De discussie daarover vindt weer plaats 

als de woningbehoeftecijfers zijn geactualiseerd. 

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dus het advies vanuit Provinciale Staten aan de 

betrokken gemeenten moet luiden: luister naar ons 

en niet naar het BRU.

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vind dat ook het BRU actief mag na-

denken over de vraag hoe het BRU een bijdrage kan 

leveren aan het oplossen van het probleem van de 

woningbehoefte in deze provincie. Graag zelfs. Het 

BRU mag best met voorzetten komen, maar het is 

niet zo dat wij elke voorzet vanuit het BRU zullen 

inkoppen; dat zullen wij altijd ruimtelijk afwegen en 

tegen onze kaders afzetten.

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

de discussie in elk geval moet inhouden, is dat de 

Staten de kaders bepalen.

DE VOORZITTER: Het lijkt mij dat wij daarover 

niet hoeven te discussiëren. 

Dan is het woord aan mevrouw Dekkers.

Mevrouw DEKKERS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Op 29 oktober 2007 zijn in Den Haag de UPR-con-

tracten (Urgentieprogramma Randstad) getekend. 

Wij hebben deze contracten met veel interesse 
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doorgelezen. Zo zagen wij tot onze verbazing in het 

proefcontract over de ‘Draaischijf Nederland’ dat 

de A2½ de kop weer opsteekt. Ook de polder Groot 

Mijdrecht is onderdeel van het UPR. Het is onder-

deel van de Natte As en deze polder is in het begin 

van dit jaar in dit huis onderwerp van een flinke 

discussie geweest. Voor iedereen is het helder dat wij 

voor de toekomst een duurzaam houdbare situatie 

wensen voor deze polder. Voor de een is dat de boel 

vernatten, voor de ander is dat niet bij voorbaat dé 

oplossing en die wacht mogelijkheden en onmoge-

lijkheden van andere oplossingsrichtingen af. Tot 

zover de samenvatting van de discussie in februari.

Het resultaat van de discussie in februari was dat 

er twee sporen bewandeld zouden worden. Het 

eerste spoor is het pad richting het Rijk: er moest 

onderzocht worden in welke mate en onder welke 

voorwaarden het Rijk bereid zou zijn mee te betalen 

op het moment dat de provincie Utrecht voor een 

scenario gekozen heeft. Het andere spoor betreft 

het traject dat met het gebied zelf opgepakt zou 

worden en waarin een onafhankelijke en deskun-

dige commissie aan de slag zou gaan met de feiten 

over waterkwaliteit en bodemdaling en met de zes 

strategieën. Overbodig te zeggen is wellicht dat deze 

commissie ook hard nodig was om de relatie met 

de inwoners van het gebied weer te normaliseren. 

Als er al vertrouwen was, dan was dit vertrouwen 

flinterdun. Het is natuurlijk ook vreselijk moeilijk 

vertrouwen te krijgen van mensen die jouw plan-

nen niet zien zitten. Maar toch: de provincie kreeg 

het voordeel van de twijfel en de bewoners namen 

deel aan de reflectiegroep om mee te denken over de 

formulering van de vragen die de commissie Remkes 

zou onderzoeken én zij zouden worden betrokken 

bij het vervolgtraject. De reflectiegroep voelde hier 

wel voor, omdat zij graag betrokken wilde zijn bij dit 

proces. Je kunt er per slot van rekening beter bij zijn 

als er over jou en jouw omgeving wordt besloten. 

Op 9 juli wordt er een gezamenlijk persbericht ver-

zonden door de provincie Utrecht en de reflectie-

groep, waarin naast de rol die deze reflectiegroep 

zou gaan invullen, ook verslag werd gedaan van wat 

de heer Binnekamp heeft aangegeven in de bijeen-

komst met de reflectiegroep, namelijk dat Provincia-

le Staten formeel niet het besluit hebben genomen 

om de polder Groot Mijdrecht te vernatten. Dit als 

reactie op een eventuele onduidelijkheid die was 

ontstaan over de status van de besluitvorming in 

Provinciale Staten. 

De reflectiegroep vervulde een rol tijdens het ver-

zamelen en bundelen van vragen van bewoners en, 

zo was de afspraak, zou gelegenheid krijgen met 

gedeputeerde Binnekamp van gedachten te wisselen 

over het rapport van de commissie voordat het pro-

vinciebestuur de consequenties van het rapport zou 

bespreken.

Afgelopen woensdag kregen wij een boze brief van 

de reflectiegroep. Hoewel wij een persoonlijke aanval 

op de heer Binnekamp niet chique vinden, kunnen 

wij ons wel iets voorstellen van de boosheid. Voor 

de reflectiegroep is het onduidelijk wat dit contract 

nu precies betekent en ook wij hebben onze vragen 

naar aanleiding van het UPR-contract met betrek-

king tot polder Groot Mijdrecht. De CDA-Staten-

fractie heeft de volgende vragen voor het college 

van GS, vertegenwoordigd in dit dossier door gede-

puteerde Binnekamp, over de op 29 oktober 2007 

getekende contracten met het Rijk, de provincie en 

de polder Groot Mijdrecht. De eerste vier vragen 

hebben betrekking op het eerste spoor dat is inge-

zet richting het Rijk, inclusief de werkzaamheden 

van de commissie. Remkes. De daaropvolgende twee 

vragen hebben betrekking op de betrokkenheid van 

de reflectiegroep en de gemeente De Ronde Venen.

Vragen met betrekking tot het eerste spoor richting 

het Rijk. Aanleiding om aan de slag te willen met 

deze polder bestond uit een drietal zaken te weten: 

a. de veronderstelde bodemdaling;

b. de veronderstelde slechte waterkwaliteit;

c. de maatschappelijke kosten die niet zouden op-

wegen tegen de maatschappelijke baten met be-

trekking tot de hoge kosten om de polder droog 

te malen. Het feit dat er een waterberginggebied 

gezocht wordt in de omgeving is – tot nu toe 

– niet als zwaarwegend argument aangedragen 

door het college van GS.

Wij komen tot de volgende vragen:

1. Zijn wij als Provinciale Staten nu al bijvoorbaat 

gedwongen een keuze te maken voor de strategie 

Plas om in aanmerking te komen voor rijksgeld?

2. Vindt het Rijk dit gebied interessant genoeg om 

er geld in te stoppen wanneer de commissie 

Remkes met een andere oplossingsrichting komt?

3. Hoe verhoudt zich dit contract, waarin waterber-

ging een heel prominente rol heeft, ten opzichte 
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van uw verzekering aan het gebied dat Provinci-

ale Staten geen besluit hebben genomen over het 

vernatten van de polder? Kunt u uw uitspraak 

waarnaar dat persbericht verwijst toelichten?

4. Hoe ziet u dit in relatie tot de opdracht aan de 

commissie Remkes, die de opdracht heeft gekre-

gen om te onderzoeken of de zes strategieën de 

belangrijkste oplossingsrichtingen uit het oog-

punt van bodem en water afdekken?

Vragen met betrekking tot het omgaan met de  

reflectiegroep en de gemeente De Ronde Venen: 

5. U had een prima mogelijkheid om de reflectie-

groep bijeen te roepen bij de voorbereidingen 

van het UPR contract. Daar had u wellicht kun-

nen toelichten waarom u van plan was het con-

tract te ondertekenen. In dat geval was er  

betrokkenheid en heel misschien ook begrip.  

Zoals u weet zijn dat twee zaken die in com-

municatietrajecten en draagvlakcreatie uitermate 

van belang zijn. Waarom hebt u niet gekozen 

voor deze mogelijkheid? Waarom heeft u de 

commissie RGW niet geïnformeerd?

6. Zowel de gemeente De Ronde Venen als de  

reflectiegroep is zwaar teleurgesteld door deze 

gang van zaken. Denkt u dit vertrouwen te kun-

nen herstellen en zo ja hoe? En zo nee, hoe denkt 

u verder te kunnen gaan in dit gebied?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zal mij beperken tot de gestelde vra-

gen.

Antwoord op vraag 1. Gedeputeerde Staten vinden 

dat Provinciale Staten op dit moment nergens toe 

zijn gedwongen. Het gaat om procesmatige afspra-

ken en er wordt geen enkele inhoudelijke keuze 

gemaakt. Op diverse plaatsen in het contract staat 

nadrukkelijk vermeld dat de keuze voor de ruimte-

lijke strategie is voorbehouden aan Provinciale  

Staten van Utrecht. Dit is geheel conform het  

amendement van februari 2007. In dit amendement 

hebben Provinciale Staten verzocht aan Gedepu-

teerde Staten om parallel naast het spoor van het 

instellen van een onderzoekscommissie, ook vooral 

te kijken naar en zorg te dragen voor een adequaat 

financieel beleid. De ondertekening van het contract 

door Gedeputeerde Staten is een stap in de richting. 

De ondertekening van het UPR-contract past hier-

mee totaal in de uitvoering van de wensen van Pro-

vinciale Staten, te weten het parallelspoor van een 

onderzoekscommissie en een financieel flankerend 

beleid.

Antwoord op vraag 2. Los van het tekenen van 

het contract is er nog geen enkele zekerheid over 

de rijksbijdrage voor het GMN (Groot Mijdrecht 

Noord). Wij zijn een kandidaatproject. De onderte-

kening van een contract vergroot evenwel de kans 

en zorgt ervoor dat de middelen te zijner tijd op een 

passende manier door het Rijk worden opgenomen 

in de rijksbegroting. Eigenlijk, zeg ik tegen mevrouw 

Dekkers, moet u het zo zien dat het contract een 

procedurele noodzaak is vanwege de begrotings-

systematiek van het Rijk. Zekerheden voor de finan-

ciering door het Rijk zijn er nog niet. Bij geen enkele 

optie. De kans op rijksgeld lijkt, ook bij andere stra-

tegieën, niet uitgesloten. Bij de nadere uitwerking 

komt dit aan de orde. Het uitgangspunt is altijd een 

duurzame oplossing.

Antwoord op vraag 3. In het amendement van 7 fe-

bruari jongstleden werd in de overwegingen gespro-

ken over vernatting van de polder. Dit punt komt 

echter niet terug bij de besluiten van het amende-

ment. Er is dienaangaande dan ook geen besluit 

genomen op 7 februari 2007 door de Staten. Tijdens 

mijn aanwezigheid bij de reflectiegroep op 2 juli 

2007 in Mijdrecht was hierover grote onduidelijk-

heid. Ik heb uitgelegd hoe dit juridisch-inhoudelijk 

in elkaar zit en ik heb ook gezegd dat, met welke 

strategie dan ook, door Provinciale Staten het ko-

mend jaar zal worden geantwoord. Ik heb hierover 

dus duidelijkheid gecreëerd jegens de reflectiegroep. 

Voorts heeft het element waterberging absoluut geen 

prominente rol in het contract. Nergens wordt in 

de afspraken gesteld dat er een waterberging moet 

komen. Het wordt als een mogelijkheid genoemd 

die kan worden meegenomen voor het oplossen 

van een probleem als er voor de Plas zou worden 

gekozen. Met andere woorden: waterberging staat 

niet voorop. Integendeel: het staat helemaal achter-

aan als de Staten besluiten om de Plas als strategie te 

kiezen. In die zin verhouden mijn uitspraken in de 

reflectiegroep op 2 juli 2007 zich dan ook prima tot 

dit contract.

Antwoord op vraag 4. Naar mijn overtuiging staat 

dit geheel los van de relatie tot de opdracht aan de 

commissie Remkes. De UPR-afspraken bevatten 

geen enkele inhoudelijke keuze. De commissie  
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Remkes is een onafhankelijke commissie, die geen 

enkele last of geen enkel gemak heeft van deze UPR-

afspraken. De commissie ervaart dit zelf ook zo. Ik 

kan nog zeggen dat de commissie op dit moment 

een bezoek brengt aan dit gebied.

Antwoord op vraag 5. Het was de reflectiegroep al 

op 2 juli 2007 bekend dat Groot Mijdrecht Noord 

als kandidaat-project wellicht in het UPR zou 

worden opgenomen en dat er mogelijk afspraken 

gemaakt zouden worden. Op het moment dat dui-

delijk was dat er daadwerkelijk afspraken tussen Ge-

deputeerde Staten en het Kabinet zijn gemaakt, heb-

ben wij de reflectiegroep daarvan onmiddellijk in 

kennis gesteld. Om met de reflectiegroep bij elkaar 

te komen om de tekstuele onderhandelingen tussen 

Rijk en provincie te gaan bespreken, ligt wat mij 

betreft niet in de rede. Het gaat namelijk, zoals ik al 

zei, om een procedurele kwestie. De inhoud van het 

thema van dit dossier komt nog ruimschoots aan de 

orde en zal, zoals de afspraken luiden, met de reflec-

tiegroep worden besproken na het uitbrengen van 

het rapport van de commissie Remkes.

Het UPR is niet integraal aan de commissie RGW 

voorgelegd. Alle contracten – er zijn naast de UPR-

contracten inzake Groot Mijdrecht Noord door 

Gedeputeerde Staten wel meer contracten gesloten 

– en dit dossier, dit thema, zijn besproken in de 

commissie BEM op 16 juli 2007. Direct nadat de 

afspraken rond waren, zijn de Staten middels een 

Statenbrief op de hoogte gesteld voordat de contrac-

ten zijn getekend. Deze afspraken passen uitstekend 

in het verzoek van Provinciale Staten aan Gedepu-

teerde Staten van 7 februari 2007 over een adequaat 

financieel flankerend beleid.

Antwoord op vraag 6. Er is veelvuldig en nauw con-

tact geweest met de gemeente De Ronde Venen over 

de aanloop naar dit UPR-contract. Dat de gemeente 

De Ronde Venen uiteindelijk zeer teleurgesteld heeft 

gereageerd, betreuren wij in hoge mate. Wat mij be-

treft blijven alle afspraken die gemaakt zijn ten aan-

zien van de commissie Remkes en de besprekingen 

daarna, volledig van kracht. Wij blijven met deze 

gemeente in gesprek. Vanochtend heb ik nog een 

uitgebreid bestuurlijk overleg gehad. Ook van de 

kant van de gemeente is toegezegd hierover verder 

overleg plaats te laten vinden. Dat wil ik ook graag 

doen met de reflectiegroep. Ik heb kennis genomen 

van de brief van de reflectiegroep. Mevrouw Dek-

kers kwalificeerde de reactie als 'niet chique'. Ik heb 

daarover een andere mening, maar die laat ik maar 

even voor wat die is. Ik wil mij graag houden aan 

de afspraken die ik gemaakt heb met de reflectie-

groep op 2 juli 2007. Dat betekent dat als de com-

missie Remkes het rapport uitbrengt, zij dit eerst 

zal presenteren aan de reflectiegroep. Daarna zal het 

rapport aan mij bekend gemaakt worden en zal ik 

vervolgens met de reflectiegroep het verdere vervolg 

van het hele dossier gaan bespreken. Ik hoop dat 

de reflectiegroep mij zal willen ontvangen en dat ik 

met de leden van deze groep over het verdere ver-

volg kan spreken.

Mevrouw DEKKERS (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik trek de conclusie dat er nog niets is besloten 

over de polder Groot Mijdrecht. Ik bedank de gede-

puteerde voor zijn beantwoording.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik heb met gespitste oren de toelichting van 

de gedeputeerde over deze fase in het dossier be-

luisterd. Ik waardeer de wijze waarop hij de zaak 

heeft verwoord en in een ander perspectief heeft 

geplaatst dan van waaruit de reflectiegroep de zaak 

heeft bekeken. Ik wil echter nog graag een wat 

meer expliciete verwoording hebben. Als ik in alle 

onbevangenheid probeer de overeenkomst tussen 

de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de 

gedeputeerde Water van de provincie Utrecht te 

lezen, dan krijg ik het idee dat de oplossingsrichting 

Plas heel nadrukkelijk in de afwegingen aanwezig is 

geweest. Alleen al het feit dat aan de gedeputeerde 

wordt gerefereerd als de “gedeputeerde Water” en 

niet dat een gedeputeerde Ruimtelijke Ordening 

in een regulier overleg wordt betrokken, maakt al 

iets duidelijk. Kan de gedeputeerde zich voorstellen 

dat de reflectiegroep uit dit soort zaken meent te 

moeten afleiden dat de oplossingsrichting Plas pro-

minenter aanwezig is in het zoeken naar een duur-

zame oplossing dan de andere oplossingsrichtingen? 

Daar voeg ik het volgende nog bij. Als ik kijk naar 

de overeenkomst, dan wordt bij punt 2 gezegd: “De 

staatssecretaris en de gedeputeerde komen overeen 

zich in te spannen dat de volgende stappen worden 

ondernomen …”. Het eerste punt is dan de beoor-

deling van de uitgevoerde onderzoeken. Dat gaat 

over de commissie Remkes. Daarbij wordt betrok-

ken de strategie Plas. Het tweede punt betreft een 

besluit over de opname van dit project in de uit-
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werkingsfase in het kader van de aanvraag voor een 

bijdrage uit het budget van de nota Ruimte voor 

juli 2008. Betekent deze formulering, welke oplos-

sing er ook wordt gekozen en welke van deze zes 

strategieën ook wordt gevolgd, dat altijd gezocht 

wordt om in het kader van de nota Ruime midde-

len beschikbaar te krijgen?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik meen dat ik dat al in mijn be-

antwoording heb meegenomen. Ik heb gezegd, 

mochten er andere oplossingsrichtingen gekozen 

worden, dat dan het Rijk zal overwegen of het een 

duurzame oplossing is. Het beschikbaar stellen van 

middelen – uit de aardgasbaten – kan alleen gebeu-

ren als het gaat om een duurzame oplossing. Als er 

een andere strategie uitkomt die ook duurzaam is, 

dan heb ik er goede hoop op dat het Rijk gelden 

beschikbaar zal stellen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Kan de gedeputeerde zich voorstellen dat op basis 

van de voorliggende tekst, er bij de reflectiegroep 

dergelijke reacties zijn losgemaakt?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik kan mij er wel iets bij voorstellen, 

zij het dat wij op 2 juli jongstleden duidelijk heb-

ben gezegd dat zou er door de Staten een strategie 

worden gekozen die verdergaand is, er conform de 

afspraak een financieel kader onder moet liggen. 

Dat heb ik de reflectiegroep gezegd. Ik heb “Urgen-

tieprogramma Randstad” misschien een keer ge-

noemd, maar dat was achteraf misschien te weinig. 

De reflectiegroep weet volgens mij dat vanaf 2 juli 

2007 het college van GS zich zeer inzet om van-

uit het Rijk gelden beschikbaar gesteld te krijgen 

mocht voor de uiterste variant gekozen worden.

De VOORZITTER: Ik sluit het vragenuurtje hier-

mee af.

Vaststellen	van	het	verslag	en	de	besluitenlijst	van	

24	september	2007

De VOORZITTER: Ik wijs u op de wijzigingsvoor-

stellen die zijn ingediend door mevrouw Jonkers.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming stellen Provinciale Staten het verslag en de 

besluitenlijst vast met inachtneming van de voor-

gestelde wijzigingen op het verslag.

Programmabegroting	2008

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik sta hier op dit moment namens de fracties van de 

SP, GroenLinks, de ChristenUnie, D66 en de Partij 

voor de Dieren. Verschillende oppositiefracties heb-

ben eerder aangegeven grote bezwaren te hebben 

tegen de keuze van Gedeputeerde Staten om zijn 

collegeprogramma niet tijdig te verwerken in de 

begroting. Er is gebleken dat de drie coalitiepartijen 

ook van mening zijn dat een integrale afweging 

van het beleid, zowel oud als nieuw, gewenst is. De 

coalitiepartijen kiezen er daarbij voor om vandaag 

simpelweg de kale begroting vast te stellen met een 

korte behandeling, om vervolgens op 17 december 

a.s. - als het college eindelijk de financiën voor het 

nieuwe beleid op orde heeft - een integrale afweging 

te kunnen maken. In dat kader hebben de fracties 

van de VVD en het CDA laten weten dat men van-

daag tegen alle moties en amendementen terzake 

van de begroting zal stemmen zonder deze inhou-

delijk te wegen. Daarmee kom ik op het eerste punt 

van kritiek: er wordt volstrekt voorbijgegaan aan de 

essentie van het volksvertegenwoordiger zijn. In het 

debat wordt gekomen tot meningsvorming. Moties 

en amendementen zijn daarbij belangrijke instru-

menten. Door het bij voorbaat duidelijk maken 

tegen elke motie en amendement te zullen stemmen, 

is het debat daarmee zinloos en verlagen deze Staten 

zichzelf tot een stemmachine. De SP, GroenLinks, 

ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren be-

grijpen uiteraard de gedachten wel: straks, op 17 

december 2007, gewoon alles tegelijkertijd behan-

delen. Wij wilden reeds langer ook een gelijktijdige 

behandeling en wel vandaag. Dat dit niet kan, is te 

wijten aan het college van GS en daarmee de verant-

woordelijkheid van de collegeondersteunende par-

tijen. Als het dan vandaag niet kan, dan stellen wij 

voor de behandeling van de begroting uit te stellen 

tot 17 december 2007, zodat er toch op ordentelijke 

wijze een integraal debat kan worden gevoerd. Dat 

dit toezicht van het Rijk betekent, lijkt ons niet on-

overkomelijk. Daartoe leg ik namens de genoemde 

partijen het volgende ordevoorstel aan Provinciale 

Staten voor:
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Overwegende:

• dat de drie coalitiefracties te kennen hebben 

gegeven vandaag geen besluiten te willen nemen 

over eventuele moties en/of amendementen en 

derhalve tegen alle moties en amendementen te 

zullen stemmen;

- hiermee deze begrotingsbehandeling verwordt 

tot een hamerstuk, slechts gediend om formeel 

de deadline van minister Ter Horst te halen;

stellen wij voor:

de behandeling van de programmabegroting 2008  

te verdagen tot 17 december 2007.”

De VOORZITTER: Het voorstel van orde is inge-

diend namens de fracties van de SP, ChristenUnie, 

D66 en de Partij voor de Dieren. Heeft het voorstel 

van orde de steun van de overige fracties?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het lijkt mij goed onze argumenten toe te 

lichten en er een verhaal tegenover te zetten. Ik geloof 

namelijk dat het hier is anders is neergezet door me-

vrouw Jonkers dan dat wij het voorstellen.

Wat is er precies aan de hand? Ik heb het idee dat wij 

nu, vandaag, louter een technische begroting gaan 

vaststellen. De keuzes die de coalitie heeft gemaakt en 

die in financiële zin nog niet zijn verwerkt door het 

college, zijn vandaag nog niet voorhanden. Wij hebben 

vandaag wel ongeveer € 1 miljoen, geld dat overblijft, te 

besteden uit die begroting. Daarvoor zouden wij voor-

stellen kunnen indienen, ware het niet dat wij graag 

onze handen vrij willen houden omdat op 17 decem-

ber a.s. helder is welke keuzes er gemaakt worden door 

dit college. Dan wordt ook duidelijk waar er voor de 

Staten ruimte ontstaat waarover de Staten kunnen 

zeggen dat zij daarvoor meer energie en geld willen 

vrijmaken. Op dat moment hebben wij onze handen 

vrij en kunnen wij een overall-afweging maken van de 

zaken die de Staten voorstellen. Op dat moment is dui-

delijk hoe in financiële zin de keuzes gemaakt worden, 

ook door het college van GS. Wij zullen vandaag echt 

niet alles afwijzen wat uit de diverse fracties komt. Zij 

kunnen vandaag van ons echt wel verwachten dat wij 

ergens positief dan wel negatief tegenover staan, maar 

wij willen onze handen vrijhouden voor een totale, 

integrale afweging op 17 december 2007.

De VOORZITTER: U wilt derhalve vandaag de  

begroting behandelen.

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! In het verlengde van wat door de fractie 

van het CDA al naar voren is gebracht, merk ik op 

dat de fractie van de VVD niet onsympathiek te-

genover moties of amendementen van de oppositie 

zou staan. Daar gaat het echter helemaal niet om. 

Het gaat erom dat wij op dit moment procedureel 

geen keuzes willen maken, omdat de keuze overall 

gemaakt moet worden bij de begrotingsbehandeling 

op 17 december 2007. Want, laten wij wel wezen, 

oud-voor-nieuw is in deze begroting niet verwerkt, 

de rijksbezuinigingen zijn in deze begroting niet 

verwerkt, de coalitieonderhandelingen zijn in deze 

begroting niet verwerkt. Al die zaken staan niet in 

deze begroting. Wij weten dat voor 15 november a.s. 

deze begroting aan het ministerie van Binnenlandse 

Zaken aangeboden moet zijn. Nu, dan lijkt het mij 

procedureel een zeer juiste gang van zaken dat wij 

nu deze kale begroting vaststellen, opdat wij voldoen 

aan de eisen van het Rijk en dat wij de overall- 

behandeling doen op 17 december 2007.

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

weet niet of het een toevalligheid was, maar me-

vrouw Jonkers noemde de naam van de fractie van 

de PvdA zoeven niet. Ook daarom heb ik behoefte 

even te accentueren hoe onze fractie in dit debat 

staat. Het is namelijk simpel. Ik heb op 24 septem-

ber jongstleden namens onze fractie mogen zeggen 

dat wij de behandeling van de begroting vandaag 

zouden beschouwen als een begroting met onge-

wijzigd beleid en dat het college vanaf dat moment 

bezig was om met maatschappelijke organisaties en 

gemeenten in debat te geraken. Ik ben bijvoorbeeld 

vorige week zaterdag gecomplimenteerd door een 

van de wethouders in de Vechtstreek. Hij zei: “Jullie 

zijn lekker bezig”. En dat bedoelde hij positief. Het 

was een wethouder die belast was de jeugdzorg en 

hij zei: “Jullie hebben een goede conferentie over 

jeugdzorg gehad”. Er was een wethouder die belast 

was met cultuur en hij zei: “Jullie zijn goed bezig, 

want jullie luisteren naar ons en wij hebben het 

gevoel dat wij meer kunnen met dit college dan met 

het vorige college”. Welnu, dit soort zaken komt ho-

pelijk terug op 17 december 2007 in een program-

ma, althans deels, en in de afweging die het college 

moet maken. En dat is voor ons het moment om die 

totaalafweging te maken. Dat betekent niet dat wij 

moties of amendementen die vandaag worden inge-

diend, niet willen bespreken. Ik verzoek echter wel 
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de oppositiepartijen die moties en amendementen 

mee te nemen – als het ware te verdagen – naar de 

bespreking van 17 december 2007, zodat die totaa-

lafweging, ook gezien de financiële ruimte, dan kan 

worden gemaakt.

Wat dat betreft is onze mening precies hetzelfde als 

die van het CDA en de VVD. Wij zijn van mening dat 

wij vandaag die begroting gewoon moeten vaststellen.

De VOORZITTER: Overigens wijs ik u erop dat 

moties wel aangehouden kunnen worden, maar 

amendementen niet. Amendementen gaan voor de 

besluitvorming uit en die zullen altijd in stemming 

worden gebracht. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Mevrouw Jonkers heeft het perfect verwoord. 

Ik wijs nog even op de merkwaardigheid die te zien 

is op bladzijde 9 van de begroting, waar wij kunnen 

zien dat er eigenlijk nog een vrije ruimte zit in deze 

begroting. Dat de coalitiepartijen dan zeggen dat 

elk amendement dat hieraan eventueel invulling zal 

geven, al is afgewenteld, is een soort ontkenning van 

het parlementaire spel.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil even reageren op de woorden van de coali-

tiepartijen. Wij zijn hier niet bezig met zomaar een 

hamerstuk. Er wordt hier bijvoorbeeld gesproken over 

een trendmatige verhoging van de opcenten terwijl 

wij die twee jaar geleden hebben afgeschaft. Het is 

dus niet een punt van: daar stemmen wij even snel 

over. Onze fractie had daarop graag, bijvoorbeeld 

samen met de fractie van de ChristenUnie, een motie 

of amendement willen indienen. Feitelijk heeft dat 

geen enkel nut en het heeft ook geen enkel nut dat te 

verdagen naar 17 december 2007. Dus onze mogelijk-

heden worden door deze manier van opereren door 

de coalitie volstrekt beperkt. Ik keur dat zeer af. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

In de algemene beschouwingen die wij hadden voor-

bereid, maar die wij vandaag niet zullen uitspreken, 

hadden wij een zinsnede opgenomen over deze gang 

van zaken en ook over de sfeer van de politieke 

discussie zoals ik die de afgelopen maanden meen 

te kunnen waarnemen. Ik ga daar niet verder op in, 

maar ik hoop op 17 december 2007, als de algemene 

beschouwingen wél worden uitgesproken, daaraan 

meer aandacht te besteden.

Natuurlijk, ik denk dat vriend en vijand het erover 

eens is dat dit geen elegante oplossing is. Dit is niet 

de ideale vorm van een begrotingsbehandeling. An-

derzijds is het een keuze. 

De vraag is of er een onoverkomelijk bezwaar is te-

gen het volgen van dit traject. Gezien het feit dat van 

de zijde van de collegepartijen nadrukkelijk duidelijk 

is gemaakt dat op 17 december 2007 een integrale 

afweging van alle begrotingsaspecten kan plaatsvin-

den – dus ook bijvoorbeeld de discussie over het al 

of niet ophogen van de opcenten -, dan moeten wij 

op dat moment de discussie voeren.

Wij steunen het voorstel dat de fractie van de SP 

heeft ingediend op dit moment niet. Het niet-vast-

stellen van de begroting is ons inziens tien keer be-

zwaarlijker dan het op deze wijze behandelen van de 

begroting.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! De beraadslagingen gehoord hebbende, 

lijkt mij een pragmatische aanpak een goede zaak. 

Het feit dat op 17 december 2007 alles ter discussie 

kan staan, doet mij geen onoverkomelijke proble-

men zien óf wij zouden de gang van zaken moeten 

willen afwijzen. Nu, daarop kan gewoon een duide-

lijke motie worden ingediend.

Laten wij gewoon de begroting goedkeuren en die in 

december nog eens collegiaal en objectief tegen het 

licht houden.

De VOORZITTER: Ik concludeer dat een meerder-

heid van de Staten de primaire begroting 2008 wen-

sen te behandelen.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Nu de behandeling van de begroting feitelijk een 

wassen neus is, achten de SP, GroenLinks, D66 en 

de Partij voor de Dieren het volstrekt zinloos om 

aanwezig te zijn. Deze fracties boycotten daarom dit 

agendapunt. Wij zullen de Statenzaal verlaten om 

een verklaring af te kunnen geven.

De VOORZITTER: Ik geef u de gelegenheid de zaal 

te verlaten. Ik stel vervolgens de begroting 2008 aan 

de orde.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Vandaag hebben wij het over de pro-

grammabegroting 2008. Dat is een bijzondere 

begroting, want hierin staat alleen het bestaande 
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beleid. Omdat dit jaar een verkiezingsjaar was, 

zijn de keuzes die de coalitie heeft gemaakt voor 

de komende jaren, er nog niet in verwerkt. Het 

CDA is, zoals al eerder is gemeld, heel blij met de 

werkwijze waarvoor dit college kiest. De begroting 

2008 betreft het bestaande en gecontinueerde be-

leid. Hierop volgt het totaal aan plannen inclusief 

de financiële keuze voor de komende periode. 

Daarmee wordt heel duidelijk gemaakt waar voor 

het college de accenten in beleid zullen zitten. Dat 

is waar dit college voor staat en welke keuze het 

maakt voor de komende vier jaar. Die keuzes heb-

ben wij grotendeels verwoord gezien in het con-

ceptcollegeprogramma. Dat zullen wij in december 

kunnen bespreken als wij de financiële vertaling 

erbij verwerkt zien. Op dat moment zal duidelijk 

zijn wat er nog is aan vrij besteedbare ruimte en 

de voorstellen die vandaag zullen worden gedaan 

door andere partijen – hoewel ik betwijfel of zij 

überhaupt nog een voorstel zullen inbrengen – zul-

len wij graag meenemen naar 17 december 2007. 

Op dat moment is duidelijk waar het college zijn 

keuzes, ook op het financiële gebied, maakt en dan 

gaan wij daarmee aan de slag.

U begrijpt dat onze politieke beschouwingen om 

die redenen pas verwoord zullen worden op 17 de-

cember 2007. Ik zal een klein tipje van de sluier van 

onze bijdrage oplichten. Wij zijn op dit moment 

bezig met voorstellen die wij in december aan de 

Staten willen voorleggen. Wij vinden evenals het 

college het hebben en houden van werk, zeker voor 

mensen die het minder gemakkelijk hebben om 

aan het arbeidsproces deel te nemen, van groot 

belang. Wij zullen in december dan ook een voor-

stel doen om bij te dragen aan een heel concreet 

project, dat bijdraagt aan het versterken van de 

mogelijkheden voor deze jongeren en dat bijdraagt 

aan verhoogde kansen om langdurig mee te kun-

nen doen aan het arbeidsproces. Wij zullen dan ook 

aandacht vragen voor een haalbaarheidsonderzoek 

naar het reactiveren van de Ponlijn tussen Amers-

foort en Veenendaal/Rhenen door middel van een 

ov-lightrailverbinding. Onder andere daarover meer 

in december. Voor dit moment volstaan wij met de 

woorden dat het CDA instemt met de begroting 

2008 en die goed te keuren conform het voorstel.

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Vandaag in een wat uitgedunde zaal  

bespreken wij de begroting 2008. Wij kunnen con-

stateren dat het een bijzondere begroting is. Niet al-

leen omdat het de eerste begroting is die wij in deze 

samenstelling behandelen - los van de discussie dat 

een aantal partijen is weggelopen -, maar ook omdat 

de kosten en ambities van het nieuwe collegepro-

gramma nog niet in deze begroting zijn verwerkt. 

Dit zal verwerkt worden in de begrotingswijziging 

die voor 17 december 2007 op de rol staat. De VVD 

beschouwt 17 december a.s. dan ook als de datum 

waarop de daadwerkelijke algemene beschouwingen 

zullen plaatsvinden. Wij zullen ons nu beperken 

tot een heel korte bijdrage over de nu voorliggende 

begroting. Wij zullen geen opmerkingen maken over 

wat wij eventueel op 17 december a.s. gaan doen; 

dat komt dan wel.

Met inachtneming van hetgeen ik zojuist gezegd 

heb, kan de fractie van de VVD zich vinden in de 

nu voorliggende begroting. In algemene zin is het 

een duidelijk stuk, waarin de informatie overzich-

telijk staat weergegeven. Complimenten daarvoor.

Wij hebben nog een paar punten waarop wij wat 

dieper willen ingaan. Dan zal ik het niet hebben 

over de indicatoren; daarover hebben wij genoeg 

gezegd tijdens de behandeling van het concept- 

collegeprogramma. Wel wil ik stilstaan bij een 

tweetal andere zaken. Het eerste punt heeft be-

trekking op de projecten. Het blijft altijd lastig op 

basis van deze begroting op projectniveau inzicht 

te krijgen in de financiële kaders. Daarom verzoekt 

de fractie van de VVD voortaan naast deze pro-

grammabegroting op projectniveau een duidelijk 

overzicht te bieden. Wat ons betreft, dient dit zowel 

opgenomen te worden bij de begroting als bij de 

jaarrekening en de halfjaarrapportages.

Een tweede punt waarbij wij kort willen stilstaan, 

is de analyse van de jaarrekening. Laat ik het maar 

kort zeggen: dit vindt onze fractie teleurstellend. 

Mede op basis van een verzoek van de commissie 

BEM is er een onderzoek uitgevoerd naar de oor-

zaken van het positieve resultaat over 2006, zodat 

vervolgens eventueel kan worden bepaald of er 

acties nodig zijn om voor een boekjaar begrote gel-

den ook daadwerkelijk op een verantwoorde wijze 

uit te geven. Wat echter volgt is een prachtig feiten-

relaas, maar geen analyse van de oorzaken. En dat 

vindt de fractie van de VVD een gemiste kans. Een 

gemiste kans, omdat een goede analyse waardevol 

had kunnen zijn voor de nu voorliggende begro-
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ting. Het mag duidelijk zijn dat ik graag op beide 

aspecten een reactie van het college wil krijgen.

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

betreur nogmaals dat een deel van de oppositie deze 

zaal heeft verlaten. Dat is jammer, maar dat is een 

besluit dat zij hebben genomen. Jammer, maar  

helaas. 

De fractie van de PvdA stemt in met het voorlig-

gende voorstel en het besluit om de begroting 2008 

vast te stellen en zal op 17 december 2007 ingaan 

op de wijzigingsvoorstellen die van de kant van het 

college van GS komen, om eventuele aanvullingen 

en wijzigingen daarop voor te stellen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Na afwijzing van het mede 

door ons ingediende ordevoorstel sta ik hier, terwijl 

een aantal collega-oppositiepartijen de zaal heeft 

verlaten. Dit mag geenszins uitgelegd worden als een 

instemming onzerzijds met de gang van zaken, inte-

gendeel! Ook wij hebben ernstig overwogen de zaal 

te verlaten. Vanwege het mandaat, door de kiezers 

ons gegeven om onze invloed ín de vergadering der 

Staten aan te wenden, besloten wij te blijven.

De VVD, het CDA en - in afgezwakte vorm - de 

PvdA hebben informeel aangegeven dat zij geen mo-

ties en amendementen in stemming wensen bij deze 

begrotingsbehandeling. En indien zij toch zouden 

worden ingediend, zouden in elk geval het CDA en 

de VVD daartegen stemmen, ongeacht de inhoud, 

want die zou best wel eens pas bekend kunnen zijn 

ter vergadering. Deze gang van zaken achten wij ten 

principale verwerpelijk. Het debat wordt daarmee 

om zeep geholpen en de Statenvergadering is in feite 

overbodig. Nu heb ik overwogen een motie van ver-

trouwen in het college in te dienen. Zou u, zeg ik te-

gen die partijen, daar dan voor of tegen stemmen of 

zou u de vergaderzaal verlaten op het moment van 

de stemming? Als u voor bent, bent u ongeloofwaar-

dig want dan laat u uw eerdere standpunt vallen; u 

zou immers overal tegen stemmen? Als u tegenstemt 

en u zich dus houdt aan uw woord, ontstaat er een 

spannende situatie tussen het college en de college-

dragende partijen. Boeiend. En als u besluit de zaal 

te verlaten bij de stemming over zo’n motie, blijven 

alleen de ChristenUnie, Mooi Utrecht en de SGP 

over om de motie al dan niet goed te keuren. Ik kan 

u de uitkomst daarvan nu al meedelen.

Ik zal een dergelijke motie niet indienen, omdat ik 

het een oneigenlijk gebruik vind van de democrati-

sche middelen die ons zijn gegeven. Dan zou ik mij 

in principe net zo gedragen als de VVD, het CDA en 

de PvdA. Zij maakten misbruik van het democrati-

sche gegeven van de meerderheid, door van te voren 

aan te geven de geluiden van de minderheid, wat 

die ook mogen zijn, af te stemmen. Ik zou met een 

dergelijke motie misbruik maken van het democra-

tisch instrumentarium en ik zou het gebruiken voor 

het zaaien van verwarring en het creëren van verdere 

onordelijkheid. Ik zal mij daartoe niet lenen.

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil graag een vraag stellen aan de heer 

Van Kranenburg. Hoe kun je nu met een democra-

tisch totstandgekomen meerderheid misbruik maken 

van de democratisch gekozen meerderheid?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van den Burg ver-

leidt mij tot het debat over democratie ten princi-

pale. De democratie bestaat bij de gratie van meer-

derheden en minderheden, die geacht worden op 

z’n minst naar elkaar te luisteren. Dat luisteren heeft 

u, mijnheer Van den Burg, zichzelf ontnomen door 

van te voren aan te geven tegen moties en amende-

menten te zullen stemmen. Wij gaan die dus niet 

indienen, want wij zijn niet ‘gekke Henkie’. 

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan een punt van orde. Wij willen zeker 

niet de oppositie monddood maken. Dat is het laat-

ste wat wij willen. Het enige wat wij gedaan hebben 

is een procedureel voorstel, zodat zaken vastgepakt 

kunnen worden op het moment dat zij aan de orde 

komen, te weten op 17 december 2007. Ik vind dat 

fundamenteel iets anders dan wat de heer Van  

Kranenburg nu zegt. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga in het vervolg van 

mijn betoog hierop in.

De ChristenUnie gaat tegen de begroting stemmen. 

Dat is voor het eerst in de geschiedenis van onze 

fractie. Niet omdat wij tegen het staande beleid zijn, 

maar omdat de begroting incompleet is. Belangrijke 

afwegingen kunnen niet worden gemaakt, omdat 

het collegeakkoord nog niet klaar is, maar waarmee 

wel vele miljoenen gemoeid zijn. De collegepartijen 

willen een integrale afweging maken in december. 
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Dat impliceert dus dat ook de begroting, die thans 

voorligt en naar de minister gestuurd zal worden, 

in december bij wijze van eerste begrotingswijziging 

geheel gewijzigd kan worden. Dat weten we reeds 

nu. Men kan zich afvragen wat de minister van het 

geheel vindt: een begroting ontvangen waarvan 

thans reeds bekend is dat die niet reëel gevonden 

wordt door de Staten. Ik ben zeer benieuwd naar de 

reactie van mevrouw Ter Horst.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik krijg vaak het gevoel dat wanneer de discussie 

zich toespitst op procedures en vooral daarover de 

violen van gramschap en toorn worden uitgego-

ten, wij iets grondig fout doen. Dan dient het niet 

de kwaliteit van de besluitvorming, omdat het in 

feite over randvoorwaarden gaat waarover wij dan 

discussiëren. Ik vind het dan ook heel jammer dat 

een deel van de niet-collegepartijen zich zodanig als 

oppositiepartij opstelt, dat zij zelfs de zaal hebben 

verlaten. Ik vind dit niet een juiste gang van zaken. 

Ik betreur dit.

Zoals gezegd spreken wij natuurlijk uit dat dit niet 

een ideale manier van behandelen is. Ik heb in elk 

geval nog niemand horen zeggen dat dit echt ideaal 

is. Er zit wel een voordeel aan: straks in december 

hebben wij een discussie die helemaal gefocust is op 

nieuw beleid. Dat kunnen wij niet ontkennen. Dat 

biedt een stuk helderheid. In die zin denk ik dat wij 

nu de begroting procedureel kunnen vaststellen. Dat 

dit een procedurele handeling is? Prima, laten wij 

dat zo benoemen. Dan weten wij dat van elkaar. In 

december gaan wij dan in discussie en ik ben blij dat 

de collegepartijen nadrukkelijk de opening hebben 

geboden om alles te bediscussiëren. Dat waardeer 

ik zeer. Er is dus ruimte voor voorstellen, die al dan 

niet met hen zijn afgestemd. Er wordt een integrale 

afweging gemaakt. Niemand kan op enig moment 

op die 17e december 2007 zeggen dat wij de begro-

ting in november hebben vastgesteld en dat men 

daarop niet meer kan terugkomen. Als dat zo was, 

zou ik mij helemaal voor de gek gehouden voelen. 

Dat is echter niet in beeld. Dus laten wij als volwas-

sen mensen proberen zakelijk te blijven discussiëren 

op grond van voorliggende stukken. Wat moeten wij 

op dit moment met deze begroting doen? Daar gaat 

het om.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag mij af of de heer 

Bisschop niet van mening is dat wij minister Ter 

Horst een fake-begroting toesturen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Welnee, minister Ter Horst wil gewoon een begro-

ting hebben en die krijgt zij. In die begroting zit een 

ruimte waarover wij, onder andere, gaan discussië-

ren en over hoe wij die ruimte gaan verdelen. Prima 

toch?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Als wij thans een stuk op-

sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken, 

waarvan wij tevoren al weten dat wij daar nog 

grondige wijzigen in aanbrengen – en dat zijn wij 

blijkbaar allemaal van plan – dan vind ik dat wij 

flauwekul sturen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Als je kijkt naar de grootte van de speelruimte, dan 

kan er geen sprake zijn van grondige wijzigingen. 

Hoeveel procent wijzigen houdt 'grondig wijzigen' 

in? Is dat 5% of 3%? Waar gaat de discussie over? 

Laten wij wel wezen. 

Wij hadden een algemene beschouwing voorbereid, 

met als thema 'Waar de dijk het laagst is'. Door deze 

discussie heeft deze thematiek plotseling een extra 

dimensie gekregen. Nu, als het mij lukt, ga ik in de 

aanloop naar 17 december a.s. daarop nog wat ver-

der in en voeg ik er een paragraaf aan toe hoe wij 

als politieke fracties in deze Statenzaal met elkaar 

zouden kunnen omgaan.

De VOORZITTER: Een stukje dijkverzwaring aan-

leggen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

U haalt mij al één woord uit de mond, maar er zijn 

er nog veel meer. 

Nog één punt. Dat sluit aan bij een opmerking die 

collega Van den Burg heeft gemaakt. Ik verbreed die 

opmerking nog iets. Eén zinsnede uit de algemene 

beschouwingen wil ik alvast te berde brengen, om-

dat daaraan een verzoek is gekoppeld in de aanloop 

naar 17 december 2007. Die zinsnede luidt: “Overi-

gens achten wij de reactie van het college van GS op 

de aanmerkingen van de Randstedelijke Rekenkamer 

op de begroting ruimschoots ontoereikend en vin-

den wij de analyse van het college van GS van de 

jaarrekening teleurstellend”. In de commissie BEM 
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hebben wij met name ten aanzien van die opmer-

king over de Randstedelijke Rekenkamer en de reac-

tie van het college van GS daarop onze kanttekenin-

gen reeds geplaatst. Namens de fractie van de SGP 

verzoek ik u als college van GS nadrukkelijk voor 17 

december 2007 inhoudelijk meer gedegen in te gaan 

op zowel de analyse van de Randstedelijke Rekenka-

mer – er zijn vragen en opmerkingen onbecommen-

tarieerd gebleven en dat moet het college niet willen 

– als op de analyse van de jaarrekening. Dan kunnen 

wij bij de discussie op 17 december 2007 wat meer 

inhoudelijk op dat soort punten ingaan.

Ik sluit af met een bijna klassieke formulering die 

aan het eind van de algemene beschouwingen van 

de SGP doorgaans wordt opgenomen. Die formule-

ring mag dan klassiek klinken, maar ik verwoord die 

uit de grond van mijn hart: wij stemmen in met de 

begroting, behoudens een aantal posten. Die liggen 

met name op het terrein van cultuur en sport en die 

subsidies betreffen die samenhangen met activiteiten 

die in strijd zijn met Bijbelse waarden en normen. 

Naar onze overtuiging zijn wij waar wij dat doen, 

bezig met het verlagen van dijken. Om maar vast 

een van de uitgewerkte onderdelen van die metafoor 

te benoemen.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Allen kennen natuurlijk het programma 

van Mooi Utrecht. Wij hebben daarin aandacht 

gevraagd voor een aantal speerpunten. Als eenpitter 

in dit gremium kan je functie niets anders zijn dan 

mogelijk tegen een aantal onderwerpen te zijn en 

dat aan te jagen. Het zal u dus niet verwonderen dat 

wij in de programmabegroting onze speerpunten 

nog niet terugvinden. Het is geformuleerd beleid en 

dat gaat nu vastgesteld worden. In die zin moet ik 

het college teleurstellen wat betreft onze waardering. 

Wij zullen dus tegenstemmen. Tegelijkertijd zullen 

wij pragmatisch meedenken en ons betoog houden 

en hopen wij toch veranderingen ten aanzien van 

wat voorligt te kunnen bewerkstelligen. Dus wie 

weet wat zich in december gaat voltrekken.

Mevrouw RAVEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Over de gevolgde procedure is al veel ge-

zegd. Ik denk dat de heer Bos precies heeft verwoord 

waarom het college van GS gekozen heeft voor deze 

manier van werken en duidelijk heeft gemaakt waar-

om de coalitie daar zo over denkt. Juist omdat wij 

transparant willen zijn en omdat wij duidelijk wil-

len maken wat het nieuwe beleid is en wat wij met 

de extra middelen doen, hebben wij gezegd dat wij 

een scheiding maken tussen staand beleid en beleid 

dat wij in het coalitieakkoord hebben afgesproken. 

Dan wordt gezegd dat dat bijna niets is. Nu, ik vind 

€ 460 miljoen heel wat, zeg ik tegen de heer Van 

Kranenburg. Ik vind dus dat het wel degelijk een 

begroting is.

De fractie van de VVD heeft een paar voorstellen ge-

daan over de begroting om daarin op projectniveau 

duidelijkheid te scheppen. Het is de bedoeling dat 

dit in het vervolg helder gebeurt. Ik neem aan dat 

de heer Van den Burg de wijze bedoelde waarop dat 

met Agenda 2010 is gebeurd. Daar werd heel duide-

lijk per kwartaal of per halfjaar aangegeven hoe de 

stand van zaken was. Dat zal ook hier gebeuren.

Er is ook gesproken over de onderuitputting en de 

jaarrekening. Het klopt dat het college van GS aan 

de Staten alleen duidelijk heeft gemaakt wat daarvan 

de oorzaken zijn geweest. Dat is iets anders dan een 

analyse van die oorzaken. Wij zijn ermee bezig die 

analyse zo snel mogelijk aan de Staten te presen-

teren. Ook het college snapt dat daar een verschil 

tussen zit. Wij hebben de Staten echter alvast een 

eerste stap willen geven omdat zij inzicht krijgen in 

de oorzaken die geleid hebben tot de onderuitput-

ting. Dat geldt ook voor de analyse inzake de Reken-

kamer, waarover de fractie van de SGP heeft gespro-

ken. Er is inderdaad alleen een antwoord gegeven 

op de vragen die door de Rekenkamer zijn gesteld, 

maar dat is iets anders dan een analyse.

De VOORZITTER: Wenst iemand in tweede termijn 

het woord te voeren? Dat is niet het geval. Ik conclu-

deer dat u de begroting 2008, inclusief het voorstel 

voor het vaststellen van het aantal opcenten, wenst 

vast te stellen. Ik teken daarbij aan dat de fracties van 

Mooi Utrecht en de ChristenUnie tegen de begroting 

stemmen en dat de fractie van de SGP tegen een 

aantal onderdelen op het gebied van sport en cultuur 

wordt geacht een voorbehoud te hebben gemaakt.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel, met de aanteke-

ning dat de fracties van Mooi Utrecht en de Christe-

nUnie geacht worden te hebben tegengestemd en de 

fractie van de SGP geacht wordt gestemd te hebben 

tegen onderdelen op het gebied van sport en  

cultuur.
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De VOORZITTER: Ik verzoek de bode te melden 

aan de fracties buiten de Statenzaal dat wij de agen-

da verder zullen behandelen. Ik schors de vergade-

ring.

Schorsing van 15.1� uur tot 15.20 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Aanpassing	per	1	januari	2008	van	de	tarieventabel	

behorende	bij	de	Algemene	Belastingverordening	

provincie	Utrecht	1997

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! In het kader van de voorliggende tarieventabel 

het volgende. Ik constateer dat uitgegaan is van het 

principe van kostendekking. In het verleden hebben 

wij als Staten gekozen voor dit principe waar het de 

leges van de provincie betreft. Anderzijds zijn wij 

als fractie, in het licht van de financiële situatie van 

onze provincie en meer in het bijzonder de vermo-

genspositie, van mening dat er geen onnodige 

lastenverzwaring voor de burgers zou moeten zijn. 

Daarom, alvorens dit zorgvuldig te kunnen beslui-

ten, zouden wij graag een nadere onderbouwing 

krijgen van de gekozen systematiek en de circuleren-

de percentages van 1,25% prijsindex en 2,25% ge-

combineerde loon- en prijsstijging. Met name willen 

wij graag weten wat de financiële consequenties zijn 

voor de provincie bij de keuze van een van de beide 

systematieken.

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Aan de orde is de aanpassing van de ta-

rieven van de leges. Het voorstel van Gedeputeerde 

Staten houdt in de tarieven te verhogen met 2,25%. 

In het schrijven aan de commissie BEM is duidelijk 

gemaakt hoe dat tarief exact is opgebouwd. Het 

is namelijk gebaseerd op de loon- en prijsstijging 

zoals deze in de macro-economische verkenning is 

opgenomen. Gedeputeerde Staten zeggen daarbij 

dat het algemene uitgangspunt is dat de tarieven 

kostendekkend zijn. De fractie van de VVD heeft 

hierbij twee kanttekeningen. 

De eerste kanttekening betreft de kostendekkend-

heid. Er wordt gezegd dat een stijging tot 2,25% 

kostendekkend is. Is er echter een totaalbeeld van 

de inkomsten die verkregen worden door de leges? 

Is er aan de andere kant een overzicht van de kos-

ten die werkelijk gemaakt worden om de vergun-

ningen te verlenen? Ik ken een dergelijk overzicht 

niet. Pas als dat overzicht er is, kan echt geconsta-

teerd worden of een stijging van 2,25% al dan niet 

kostendekkend is.

De tweede kanttekening is wat meer fundamen-

teel. Je kunt legeskosten verhogen met de loon- en 

prijsstijging. Dat is ook wat Gedeputeerde Staten 

voorstellen om zodoende kostendekkend te blijven 

werken. Dan redeneer je vanuit de provincie. Je kunt 

ook kiezen de legeskosten te verhogen met de infla-

tie, omdat dit de gemiddelde prijsstijging is waar-

mee burgers geconfronteerd worden. In dat geval 

redeneer je vanuit de burger. Vanuit de optiek dat 

de provincie de burger centraal wil stellen, alsmede 

vanuit de redenering dat de provincie veel eigen 

vermogen heeft, vindt de fractie van de VVD een 

indexering op basis van de inflatie, te weten 1,25%, 

voldoende. Dat is de reden dat de fractie van de 

VVD het volgende amendement indient:

Amendement	A1	(VVD): vermindering verhoging 

legestarieven

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 5 november 

2007, besprekend de aanpassing per 1 januari 200� van 

de tarieventabel behorende bij de Algemene belasting-

verordening provincie Utrecht 1��7;

constaterende:

• dat de financiële positie van de provincie Utrecht 

zeer gunstig is;

• dat het college van GS voorstelt om de tarieven 

voor de leges, behorende bij de Algemene belas-

tingverordening provincie Utrecht 1��7, met in-

gang van 1 januari 200� te verhogen met 2,25% 

ter waarborging van de kostendekkendheid;

overwegende:

• dat lastenverzwaring voor de burger in 200� niet 

nodig is;

• dat de opcenten op de motorrijtuigenbelasting 

jaarlijks worden verhoogd met de inflatie;

• dat de verhoging van de provinciale opcenten per 

april 200� 1,25% bedraagt;

• dat vanwege duidelijkheid naar de burger dit in-

flatiepercentage van 1,25% ook als uitgangspunt 

dient te worden genomen voor de verhoging van de 

legestarieven behorende bij de Algemene Belasting-

verordening provincie Utrecht 1��7;
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besluiten:

• de tarieven voor de leges, behorende bij de  

belastingverordening provincie Utrecht 1��7, 

met ingang van 1 januari worden verhoogd  

met 1,25%;

• bijbehorende tarieventabel op basis van boven-

staande verhoging aan te passen.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve deel uit van de  

beraadslagingen. Het amendement kan worden ver-

menigvuldigd en rondgedeeld.

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

enige vragen die wij hebben, zijn vragen over de ver-

hoging voor 2008. Wij hebben zoeven de begroting 

vastgesteld en daarin is opgenomen een ook door 

ons voorgestelde verhoging van de opcenten van 

1,25%. Wij zijn daarmee akkoord gegaan, sterker 

nog: wij hebben zelf destijds voorgesteld om het op 

deze manier te doen. Als wij kijken naar het voorlig-

gend voorstel, dan beslaat dat twee elementen: een 

loonelement en een prijselement. Dat is voor ons 

wel te volgen, want in afwijking van de opcenten 

gaat het hier over handelingen die ambtenaren moe-

ten verrichten. Er is dus een looncomponent en een 

prijscomponent.

Het college komt met een voorstel om een bepaalde 

verhoging toe te passen. Mijn vraag is dan de vol-

gende: wij verhogen de opcenten met de prijsstij-

ging, zegge 1,25%, terwijl over de prijsstijging die in 

dit voorstel wordt toegepast – dus die component 

van de prijsstijging – wordt gezegd: 2,75%. Hoe kan 

het gebeuren dat er voor de opcenten een prijsstij-

ging wordt berekend van 1,25%, terwijl de prijsstij-

ging voor leges wordt gesteld op 2,75%? Wij kunnen 

dat niet met elkaar rijmen. Het is van tweeën één: 

als die 1,25% klopt, dan moet dit bedrag naar bene-

den, maar als die 2,75% klopt, dan moet het college 

met een aanvullend voorstel komen om de opcenten 

te verhogen. Ik wacht het antwoord van het college 

op mijn vraag af.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Wij willen graag eerst de beantwoording van 

het college afwachten.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

D66 is feitelijk tegen allerlei vormen van lastenver-

zwaringen die in essentie niet nodig zijn gezien de 

financiële staat van de provincie Utrecht. Ik heb bij 

de begrotingsbehandeling – voordat wij de zaal ver-

lieten – duidelijk gemaakt dat dit voor onze fractie 

een pijnpunt is. Die trendmatige verhoging van de 

opcenten hoeft wat ons betreft niet. Dan kunnen wij 

vervolgens die lijn doortrekken naar de provinciale 

leges. Edoch, er is een argumentatie gegeven met 

bewoordingen als: “Hoor eens, er zitten ambtenaren 

aan te werken en die krijgen een loonsverhoging, 

dus dat moet doorgevoerd worden.” Daar zit iets in 

waarvan je kunt zeggen dat je daarop een inflatie-

correctie kunt toepassen. Alleen, ik deel de opvatting 

van verschillende fracties in dit huis, namelijk dat 

die verhoging niet 2,25% behoeft te zijn maar dat 

wij die gewoon kunnen vasthouden op 1,25%, de 

inflatiecorrectie. In die zin steunen wij het voorstel 

van de fractie van de VVD.

Ik heb nog een opmerking over het blauwtje. Daarin 

staat dat gedeputeerde Raven nog zal kijken naar de 

CBS-prijsindex en dat zij daarop terug zou komen. 

Misschien kan zij dat doen in haar beantwoording.

Ons standpunt is als volgt. Wij stemmen niet in met 

een verhoging van 2,25%, maar volgen het idee van 

de fractie van de VVD.

Mevrouw RAVEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil eerst een misverstand uit de 

wereld helpen. Bij het coalitieakkoord wordt niet 

gesproken over een trendmatige verhoging van de 

opcenten; het gaat om een inflatieaanpassing. Dat 

is de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. 

Dat is dus wel degelijk iets anders. 

De heer Bos heeft het al gezegd: bij de verhoging 

van de tarieven voor de motorrijtuigenbelasting 

en de tarieven voor leges moet er een onderscheid 

worden gemaakt tussen prijsindex en loonindex. Dat 

hebben de Staten in de schriftelijke beantwoording 

kunnen lezen. Voor het bepalen van die indexcijfers 

kan gebruik gemaakt worden van het centraal eco-

nomisch plan of van de macro-economische verken-

ningen. Beide cijfers zijn nagenoeg identiek, maar 

het punt is dat de meest recent beschikbare cijfers 

steeds worden gebruikt. Voor de motorrijtuigenbe-

lasting wordt alleen de prijsindex toegepast. Voor de 

legestarieven wordt alleen de loonindex toegepast, 

omdat deze kostendekkend moeten zijn.

Dan de praktijk. Waar gaat het om? Hoeveel inkom-

sten uit leges hebben wij het afgelopen jaar ontvan-

gen? Dat gaat om een bedrag van € 168.000 in 2006. 

Als wij uitgaan van de begroting voor 2007, dan gaat 
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het om een bedrag van € 258.000. Welke consequen-

ties heeft dit concreet, vroeg de heer Buiting. Als de 

Staten het amendement van de fractie van de VVD 

overnemen, dan betekent dat een inkomensderving 

van € 2500 tot € 3000 op jaarbasis. Het gaat echter om 

de principiële discussie en het college raad het amen-

dement af om de leges kostendekkend te laten zijn. 

De VOORZITTER: Ik wijs de Staten erop dat als 

wij tot besluitvorming en tot stemming overgaan 

het nieuwe reglement van toepassing is. De Staten 

hebben daarbij zelf bepaald dat zij aanwezig moeten 

zijn volgens de presentielijst en dat zij hier aanwezig 

moeten zijn in de zaal. Dus als wij tot stemming 

overgaan, kijk ik eerst naar de fractievoorzitters of 

zij nog een taak te vervullen hebben.

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

de gedeputeerde zegt dat de twee genoemde com-

ponenten van belang zijn – en de gedeputeerde on-

dersteunt mij daarin – dan blijft de vraag openstaan 

waarom de component van de prijsindex bij de op-

centen 1,25% bedroeg. Bij dit voorstel gaat het om 

2,75%. De gedeputeerde zegt volgens mij dat het een 

kwestie van tijd is, omdat er steeds nieuwe cijfers 

worden gebruikt. Is het dan niet verstandig daarvoor 

één cijfer te hanteren? Dus is het niet helder voor 

het prijsindexelement het cijfer te hanteren dat ook 

gebruikt is bij de opcenten, dus 1,25%? Ik zie de ge-

deputeerde jaknikken. Mijn vraag aan de fractie van 

de VVD is of zij in dat geval daarmee akkoord zou 

kunnen gaan en in die zin haar amendement wijzigt.

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! In dat geval zou ik het voorstel van de 

heer Bos steunen.

Ik heb nog één punt. Mevrouw Raven noemde 

‘schrikbarende’ getallen van tussen € 2500 en € 3000. 

Zij maakte daarmee duidelijk dat zij het niet nodig 

vindt het amendement te steunen. Wij kunnen het 

ook omdraaien: gezien de zeer marginale getallen 

die ermee gemoeid zijn, pleit ik ervoor het amen-

dement juist wel te steunen.

Mevrouw RAVEN (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het ging mij niet om het geld, maar om 

het principe. Wij hebben in principe met de Staten 

afgesproken dat het kostendekkend moet zijn. Dat is 

die 2,25%. Ik ben het helemaal eens met de woor-

den van de heer Bos: het uitgangspunt moet zijn de 

macro-economische verkenningen. Dat zal in het 

vervolg gebeuren.

De VOORZITTER: Ik begrijp dat het amendement 

gehandhaafd wordt. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil graag een stemverklaring afleggen. Ook onze 

fractie had haar twijfels over de 2,25% verhoging 

van de leges. Het antwoord van Gedeputeerde Sta-

ten kunnen wij echter volgen, omdat leges kosten-

dekkend dienen te zijn. Niet meer en niet minder. 

Een opcentenverhoging is een heel ander verhaal. 

Daar is de SP faliekant op tegen gezien de finan-

ciële situatie in deze provincie. Wij zijn tegen het 

amendement. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Een korte stemverklaring. Wij zien nu een van 

de nadelen van de gescheiden momenten van be-

grotingsbehandeling. Wij snoepen nu al, als wij het 

amendement aannemen, structureel € 2500 tot  

€ 3000 van het nog vrij te besteden budget af.  

Echter, deze taken moeten kostendekkend vervuld 

worden. Wij krijgen echter door de snelheid niet 

echt goed zicht op de manier waarop die kosten 

precies tot stand zijn gekomen. De afweging om 

hierin één lijn te trekken, spreekt ons wel aan. Wij 

zullen het amendement steunen op voorwaarde dat 

de fractie van de VVD op 17 december 2007 een 

amendement steunt met betrekking tot de opcenten. 

(Hilariteit)

De VOORZITTER: Dat is een voorwaarde die  

vandaag niet in te lossen is.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale 

Staten amendement A1, met de aantekening dat de 

fracties van de PvdA, GroenLinks, SP, Mooi Utrecht 

en de PvdD geacht worden te hebben tegen-gestemd.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel. 

Agenda	vitaal	platteland:	vaststellen	gebieds-

programma's	2007-2013

De heer SELDENRIJK (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Vandaag wordt ons gevraagd gebiedsprogram-



- 5 november 2007, pag. 27 -

ma’s vanuit de AVP (Agenda Vitaal Platteland) vast 

te stellen. Hierin staan de doelen en prestaties, met 

bijbehorend financieel kader, die de betreffende 

gebieden gaan leveren voor de periode tot 2013.

Het CDA is altijd voorstander geweest van een 

bottom-up-benadering bij dit soort gebiedsproces-

sen. Niet voor niets hebben wij de reconstructie 

Gelderse Vallei - Utrecht-Oost vaak aangedragen 

als voorbeeld om de AVP vorm te geven. Door 

deze benadering zien wij een verscheidenheid aan 

gebiedscommissies, maar zien wij die ook binnen 

de nu voorliggende gebiedsprogramma’s. Hierdoor 

komt het dat binnen de AVP-gebieden verschillen 

zijn ontstaan in de concrete uitwerking van gestelde 

kaders en doelen. Het is de vraag of in de komende 

tijd alle gebieden wel degelijk tot een goede uitvoe-

ring kunnen komen. Dit verdient onze aandacht. 

Daarbij komt dat gebieden waar al een goede struc-

tuur aanwezig was en is een voorsprong hebben ten 

opzichte van die gebieden die deze vorm pas hebben 

gekregen tijdens de uitwerking van de AVP.

Wat betreft de gebiedsprogramma’s kan de fractie 

van het CDA constateren dat deze voldoen aan de 

kaders die zijn gesteld in het kaderdocument AVP. 

Het is een gegeven dat sommige gebieden er hard 

aan moeten werken om niet verder op achterstand 

te raken ten opzichte van gebieden die vooroplopen. 

Ondanks dit gezegd te hebben, spreekt het CDA 

hierbij haar vertrouwen uit in alle gebieden en in 

gebiedscommissies. Wij zijn zeer benieuwd naar de 

daadwerkelijke uitvoering en de concrete resultaten 

die geboekt gaan worden. 

Wat betreft de middelen die beschikbaar zijn voor 

de AVP, gaat het om de zogenaamde Module 1- 

en 2-gelden. Module 1 gaat uit van middelen die 

voortvloeien vanuit de bestuursovereenkomst ILG 

(Investeringsbudget Landelijk Gebied ). Module 2 

geeft de zogenaamde intentiegelden aan, waarvoor 

bij het coalitieakkoord € 65 miljoen is voorzien voor 

de jaren 2007 tot en met 2011. Het CDA had graag 

gezien dat er vanuit het coalitieakkoord meer geld 

beschikbaar zou komen voor het landelijk gebied. 

Overigens zijn wij wel tevreden met de verdeling 

van deze gelden naar de gebieden, vooral gezien de 

doelen die hiermee behaald kunnen worden, zoals 

die op het gebied van landschap en cultuur en de 

sociaal-economische vitalisering van de gebieden.

Bij het door Gedeputeerde Staten kunnen uitvoeren 

van de taken en bevoegdheden in de AVP is het voor 

het CDA van belang dat controle en sturing trans-

parant en helder zijn naar de gebieden en dat dit 

ook geldt tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale 

Staten. Dat laatste sluit aardig aan bij het voorstel 

van een aantal woordvoerders op dit gebied, waarbij 

voorgesteld wordt taken van Gedeputeerde Staten 

door Provinciale Staten te laten doen, zoals het vast-

stellen van de uitvoeringsprogramma’s, in elk geval 

voor 2008. 

Het volgende begrijpen wij niet en niet alleen in 

principiële zin: een heldere scheiding van taken en 

bevoegdheden tussen Gedeputeerde Staten en Pro-

vinciale Staten. Maar ook: wat gaan wij eigenlijk 

vaststellen? Een uitvoeringsprogramma waarvan de 

kaders zijn gesteld door Gedeputeerde Staten en het 

programma reeds is vastgesteld door de gebieden 

en hun commissies? Sturing door onze Staten dient 

vooraf in het proces te gebeuren en niet halverwege 

of aan het eind, zoals staat in het nu voorliggende 

voorstel van de commissie. Wat dit betreft volgen 

wij het voorstel dat is gedaan door Gedeputeerde 

Staten, namelijk om de kaderbrief aan de gebieden 

als sturingsinstrument voor Provinciale Staten te 

gebruiken. Hierdoor kunnen wij vooraf onze kaders 

stellen en controleren op het moment dat het er 

echt toe doet, met daarnaast een goede rapportage 

achteraf. Daarmee kunnen wij zowel aan de voorzij-

de als aan de achterzijde van de AVP een aanvullend 

sturings- en monitoringsmodel hebben. 

Wat betreft de rapportage achteraf, zien wij graag 

een halfjaarlijkse rapportage in het kader van Agen-

da 2010. Hierover zal de fractie van de VVD mede 

namens onze fractie een motie indienen. 

Samenvattend: de fractie van het CDA gaat akkoord 

met de gebiedsprogramma’s en de kaders die zijn 

gesteld in het voorstel van Gedeputeerde Staten. Wij 

spreken daarmee het vertrouwen uit dat de uit-

voering voortvarend ter hand zal worden genomen. 

Daarnaast verzoekt de fractie van het CDA de ka-

derbrief tezamen met de halfjaarlijkse rapportage in 

het kader van Agenda 2010 als sturingsmodel voor 

de Staten te gaan hanteren.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voor-

zitter! Klopt het dat de heer Seldenrijk het betreurt 

dat er een bedrag van € 65 miljoen uit de coalitie-

onderhandelingen is gekomen? Is hij wellicht bereid 

daaraan extra middelen toe te voegen?

De heer SELDENRIJK (CDA): Mijnheer de Voor- 
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zitter! Wij hadden uiteraard graag gezien dat er 

meer geld naar het landelijk gebied was gegaan; zie 

de AVP. Hierover zijn echter afspraken gemaakt in 

het coalitieakkoord. Daar houden wij ons aan.

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Bijna 

een jaar geleden waren wij als Staten bij elkaar om te 

spreken over het kaderdocument AVP. De fractie van 

de VVD heeft destijds bewust ingezet op een aanpak 

van onderop, dus vanuit de gebieden zelf, met nog 

slechts een controlerende en sturende rol op hoofdlij-

nen voor Gedeputeerde Staten respectievelijk Provin-

ciale Staten. De beleidskaders voor de AVP-gebieden 

zijn toen helder geformuleerd en het verheugt ons 

te zien dat deze kaders en doelen door de gebieds-

commissies zijn verwerkt in de gebiedsprogramma’s. 

Vandaag liggen de gebiedsprogramma’s ter vaststelling 

voor. Hierbij gaat het voor de VVD niet zozeer om 

de inhoudelijke detailinvulling; die hebben wij im-

mers gedelegeerd aan de gebieden zelf. Wij gaan ook 

niet de gebiedsprogramma’s een voor een nalopen en 

waar nodig amenderen. Nee, het gaat vandaag vooral 

om de vraag of wij als Staten het gevoel hebben dat 

de gebiedsprogramma’s een solide basis vormen voor 

het daadwerkelijk bereiken van het doel dat wij ons 

hebben gesteld, namelijk een economisch, sociaal en 

ecologisch vitaal platteland. 

Begin oktober waren wij met collega’s van de provin-

cies Noord-Holland en Zuid-Holland op werkbezoek 

in het Groene Hart. Als het ergens bestuurlijk inge-

wikkeld in elkaar zit, is het wel daar met drie betrok-

ken provincies, talloze gemeenten, gebiedscommissies, 

belangenverenigingen en niet te vergeten de inwoners 

zelf. Daarbij komen bovendien de complexe financie-

ringsstructuren die voor het Groene Hart middelen 

kunnen opleveren: veel verschillende Europese, na-

tionale, provinciale en lokale potjes, met even zoveel 

verschillende subsidiecriteria. Wij kregen de indruk 

dat concrete uitvoeringen van projecten in dit gebied 

vaak moeizaam van de grond komen, omdat per 

project toegeschreven moet worden naar een mix van 

potjes en subsidiecriteria, waardoor de projecten min-

der concreet worden geformuleerd en het moeilijk 

is de beoogde gereserveerde gelden van de plank te 

krijgen. Kortom, het geld is er wel, maar het wil niet 

echt landen bij de projecten.

Als het goed is gaan wij dit soort problemen niet 

tegenkomen bij de uitvoering van de projecten die 

vallen onder de paraplu van het ILG, en aanvullend 

de AVP, aangezien wij hiervoor heel heldere en een-

duidige subsidiecriteria hebben geformuleerd. Mid-

delen laten landen zou dus geen probleem moeten 

zijn. In de praktijk zal moeten blijken of de gekozen 

aanpak inderdaad vereenvoudiging van procedures 

en versnelling van uitvoering tot gevolg hebben. 

Los van eventueel ingewikkelde procedures zou 

vertraging in de uitvoering ook kunnen ontstaan 

door de situatie in de AVP-gebieden zelf. Onzes 

inziens is een aantal gebiedscommissies nog niet of 

niet helemaal goed georganiseerd en zit nog niet op 

een lijn. En dat terwijl het eerste van de zeven jaren 

inmiddels bijna voorbij is. Om te voorkomen dat 

projecten niet of nauwelijks van de grond komen 

door bestuurlijk geharrewar, is het volgens ons nood-

zakelijk dat er vanuit Gedeputeerde Staten een dui-

delijke sturing op uitvoering komt. Dat de provincie 

ervan uitgaat dat de prestaties uit de bestuurlijke 

ILG-overeenkomst in elk geval gerealiseerd zullen 

worden – volgens het voorliggend besluit – klinkt 

ons net iets te vrijblijvend in de oren. Mijn collega 

van de fractie van het CDA heeft al gezegd dat hier-

over een amendement is opgesteld, dat voorziet in 

een extra moment waarop wij kunnen praten over 

de inhoud van de gebiedsprogramma’s. Mijn collega 

van de fractie van de PvdA zal dit toelichten.

Wij hebben, om de komende jaren daadwerkelijk 

te kunnen sturen op de uitvoering, met de collega’s 

van het CDA en de PvdA een motie opgesteld over 

de manier van rapporteren vanuit de gebieden. 

Met deze rapportage beogen wij tijdig knelpunten 

te kunnen opsporen en aan te pakken. Dat kunnen 

knelpunten zijn vanuit de gebieden zelf of vanuit de 

provinciale organisatie. Deze motie luidt als volgt. 

Motie	M1	(VVD,	CDA,	PvdA): Sturing en monito-

ring Agenda Vitaal Platteland

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

5 november 2007, ter bespreking van de gebiedsprogram-

ma’s Agenda Vitaal Platteland;

constaterende:

• dat de Agenda Vitaal Platteland een ambitieuze 

agenda is;

• dat in de gebiedsprogramma's de te realiseren 

doelen en prestaties voor de komende zeven jaren 

opgenomen staan.

• dat veel partijen betrokken zijn bij de concrete 

uitvoering van deze gebiedsprogramma's;
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overwegende:

• dat gezien de hoge ambities van de Agenda Vitaal 

Platteland alsmede de betrokkenheid van veel rele-

vante partijen, adequate project- en processturing, 

inclusief goede monitoring en verantwoording, 

essentieel is voor een goede uitvoering;

• dat de Staten periodiek geïnformeerd wensen te 

worden over de voortgang van de Agenda Vitaal 

Platteland;

• dat de voortgangsrapportage overzichtelijk en 

uniform alsmede doel- en resultaatgericht dient te 

zijn;

• dat de voortgangsrapportages van de Agenda 2010 

overzichtelijke en duidelijke voortgangsrapportages 

zijn;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• de voortgangsrapportage van de Agenda 2010 als 

inspiratie te gebruiken bij het opstellen van het 

model (en wijze) van rapportage;

• bij het model van rapportage aandacht te schenken 

aan doelindicatoren en daaraan gekoppeld resul-

taatindicatoren;

• een concept van het voorgestelde model voor rap-

portage van de voortgang van de Agenda Vitaal 

Platteland aan de Staten ter goedkeuring aan te 

bieden;

• na goedkeuring van het rapportagemodel door 

de Staten, de Staten een maal per halfjaar per te 

onderscheiden gebied te rapporteren over de voort-

gang van de uitvoering van de Agenda Vitaal  

Platteland.

En gaan over tot de orde van de dag.

De fractie van de VVD wil nu niet inhoudelijk in-

gaan op alle individuele gebiedsprogramma’s. Wij 

willen echter wel inzoomen op een prioriteit die, 

wat de VVD betreft, in alle gebiedsprogramma’s 

nogal onderbelicht is. In de commissievergadering, 

begin oktober, hebben wij dat ook al gezegd. Het 

betreft de sociaal-economische vitaliteit van het 

platteland. Wij hebben het idee dat in de meeste ge-

biedsprogramma’s daaraan maar heel eng geformu-

leerd invulling wordt gegeven. Wij hebben bekeken 

hoe wij daarmee vandaag zouden kunnen omgaan. 

Wij hebben niet de indruk dat wij vandaag de ge-

biedsprogramma’s inhoudelijk kunnen amenderen. 

Wij hebben daarbij echter wel het idee dat er in de 

loop van de komende periode, bijvoorbeeld bij de 

behandeling van het streekplan, ruimte moet zijn 

om met Gedeputeerde Staten te bekijken hoe wij 

deze gebieden kunnen aansporen om iets meer in-

vulling te geven aan een van de doelen die door het 

Rijk zijn meegegeven aan de AVP, namelijk sociaal-

economische vitalisering. Wat onze fractie betreft is 

dat meer dan alleen verbrede landbouw of het aan-

leggen van toeristische routenetwerken, zoals het op 

dit moment geformuleerd staat in de verschillende 

gebiedsprogramma’s. Vandaag zullen wij daarover 

echter geen motie indienen; het is meer een signaal 

dat wij willen meegeven.

Tot slot iets over de financiën. In de commissie is 

daarover al uitgebreid gesproken. De plannen voor 

de gebieden zijn gebaseerd op intentiegelden van € 

150 miljoen. Door de fractie van het CDA is hier-

over gezegd dat er een besluit is genomen over de 

€65 miljoen vanuit het coalitieakkoord en de fractie 

van de VVD hecht eraan dat het op die manier op 

schrift wordt meegenomen in het voorliggende be-

sluit. Wij vragen dit om verwarring te voorkomen. 

Er werd immers nu al weer een vraag gesteld vanuit 

de fractie van de ChristenUnie of dit betekent dat 

er toch nog een gaatje is. Wij willen daarover direct 

helderheid hebben om te voorkomen dat mensen 

bepaalde verwachtingen krijgen die in deze periode 

niet zullen uitkomen.

De fractie van de VVD dient samen met de fracties 

van de PvdA en het CDA daarover een amende-

ment in, dat straks nader zal worden toegelicht. 

 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-

kend en maakt derhalve deel uit van de beraad- 

slagingen. De motie kan worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

De heer MARTENS (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Eind 2006 hebben de Staten het kaderdocument 

voor de AVP vastgesteld. Hierin hebben wij een aan-

tal zaken afgesproken. Zo willen wij in Utrecht graag 

dat de partijen in de verschillende gebieden zelf 

een gebiedsprogramma opstellen; een programma 

dat duidelijk maakt welke doelen in 2013 moeten 

zijn behaald en op welke manier dit gebeurt. Wij 

hebben hierbij afgesproken dat de gebiedsprogram-

ma’s in principe door de Staten worden vastgesteld 

en dat de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s door 

Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. Verder is 

van belang dat bij de vaststelling van het kaderdocu-
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ment nog geen beslissing is genomen over het totale 

budget dat door de provincie voor deze doelen 

beschikbaar wordt gesteld. In het coalitieakkoord is 

afgesproken dat er voor de periode 2007 tot en met 

2011 € 65 miljoen beschikbaar is, extra bovenop het 

bestuursakkoord met het Rijk. 

Het afgelopen jaar is er door de verschillende gebie-

den hard gewerkt om een gebiedsprogramma op te 

stellen. Vandaag wordt ons gevraagd deze program-

ma’s vast te stellen. Voor de fractie van de PvdA zijn 

daarbij drie vragen van belang:

• dragen de financiële middelen voor deze gebied-

sprogramma’s voldoende bij aan de doelen die 

de provincie gesteld heeft;

• zijn de gebiedsprogramma’s en de uitvoerings-

organisaties van voldoende kwaliteit om onze 

goedkeuring hieraan te geven;

• hoe kunnen en willen wij als Staten onze contro-

lerende taak in het vervolgtraject oppakken.

Met de verdeling van de financiële middelen kan 

de fractie van de PvdA instemmen. Wij hebben als 

Staten gekozen de kaders ruim te stellen en heb-

ben vervolgens de verschillende gebiedscommissies 

gevraagd hieraan invulling te geven. De opgestelde 

gebiedsprogramma’s zijn getoetst aan de kaders en 

akkoord gevonden.

De fractie van de PvdA had graag gezien dat er over 

de verdeling van de € 65 miljoen aan de voorkant 

een inhoudelijke discussie was gevoerd. Wij gaan ak-

koord omdat wij kunnen leven met de inhoudelijke 

verdeling zoals die er nu ligt, en ook omdat wij ons 

nu willen richten op de uitvoering. Het geld blijkt 

voor de doelen van de AVP helaas weer niet de be-

perkende factor te zijn.

Omdat wij net zoals de fracties van het CDA en de 

VVD vinden dat het besluit dat wij vandaag nemen 

duidelijk moet zijn over de hoeveelheid beschikbare 

middelen, dienen wij samen met deze fracties een 

amendement in op het besluit. Dit amendement 

verandert inhoudelijk niets aan het voorliggende be-

sluit, maar wij vinden het op dit moment niet goed 

dat daarin niet duidelijk staat over welk bedrag wij 

het eigenlijk hebben. 

Amendement	A2	(PvdA,	CDA,	VVD): concretisering 

van de beschikbare middelen voor de AVP

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 5 november 2007, ter vaststelling van de AVP- 

gebiedsprogramma's 2007-201�;

constaterende:

dat het voorliggende ontwerpbesluit geen concrete 

uitspraak doet over de beschikbare middelen voor de 

periode 2007 – 2011 en dit tot onnodige onduidelijk-

heid kan leiden naar de partners in de verschillende 

gebieden;

besluiten het voorliggende ontwerpbesluit bij het eerste 

punt te wijzigen in:

de gebiedsprogramma's Agenda vitaal platteland 

2007-201� voor Eemland-Gelderse vallei, Utrechtse 

Heuvelrug, Kromme Rijngebied, Utrecht-midden, 

Westelijk Utrecht de Venen en Westelijk Utrecht de 

Utrechtse waarden als uitwerking op gebiedsniveau 

van het Kaderdocument Agenda vitaal platteland vast 

te stellen, waarbij de instemming voor het gebieds-

programma Kromme Rijngebied zich beperkt tot de 

hoofdstukken 4 e.v. en voor module 2 de provincie  

€ �5 miljoen beschikbaar stelt voor de periode 2007 tot 

en met 2011.

Dan ons tweede punt. Daarover is al veel gediscussi-

eerd tussen de woordvoerders in de commissie RGW 

en met de gedeputeerde. Het gaat over de eigenlijke 

vraag van vandaag: vinden wij de gebiedsprogram-

ma’s – en ook de organisatie die voor de uitvoering 

moet zorgen – op orde? Gedeputeerde Staten vragen 

ons immers om de gebiedsprogramma’s goed te keu-

ren. Daarna worden die alleen nog als uitvoeringspro-

gramma’s ter kennisname naar de commissie ge-

stuurd. Voor een aantal gebieden geldt dat zij wel op 

orde zijn, maar de vraag ligt nu eenmaal voor of wij 

dat het geval vinden voor álle gebieden. Dan is het 

antwoord helaas nee. Het is allemaal verklaarbaar. Het 

AVP-verhaal is voor de provincie een grote klus en 

dat geldt voor de verschillende collega’s in de gebie-

den nog eens te meer. Daarom dienen wij een amen-

dement in op het besluit. Het amendement wordt in 

elk geval gesteund door de fracties van de PvdA, de 

VVD, GroenLinks, de SP en de ChristenUnie. 

Voor een derde punt onder “besluiten aan het voor-

liggende ontwerpbesluit de volgende punten toe te 
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voegen”, verwijzen wij naar de motie die zojuist is 

ingediend door de fracties van het CDA, de PvdA en 

de VVD. Het amendement luidt als volgt:

Amendement	A3	(PvdA,	VVD,	GroenLinks,	SP,	

ChristenUnie): vaststelling uitvoeringsprogramma’s 

AVP.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

5 november 2007, ter vaststelling van de AVP-gebiedspro-

gramma's 2007-201�;

constaterende:

• dat een aantal van de zes AVP-gebiedscommissies 

nog niet op orde is en/of haar gebiedsprogramma 

nog onvoldoende heeft uitgewerkt

• dat de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's gebaseerd 

dienen te zijn op de door Provinciale Staten vast-

gestelde gebiedsprogramma's;

• dat de uitvoeringsprogramma's voor 2007 vooraf 

zijn gegaan aan vaststelling van de gebiedspro-

gramma's en de uitvoeringsprogramma's 200� 

reeds in voorbereiding zijn;

overwegende:

• dat Provinciale Staten er belang aan hechten dat 

de gebiedscommissies zo spoedig mogelijk op basis 

van een solide organisatie en een solide gebieds-

programma aan de slag kunnen gaan;

• dat het afkeuren van de betreffende gebiedspro-

gramma's tot onnodige vertraging leidt;

• dat Provinciale Staten van Utrecht onder de in-

druk zijn van de inzet van de verschillenden ge-

biedscommissies en daarom een positief signaal 

willen afgeven;

• dat de Staten hun goedkeuring geven aan de 

voorliggende gebiedsprogramma's, maar gezien de 

stand van zaken wensen de Staten wel dat zij de 

volgende uitvoeringsprogramma's (dus voor het 

jaar 200�) zeer serieus willen bespreken;

besluiten aan het voorliggende ontwerpbesluit de  

volgende punten toe te voegen:

• de uitvoeringsprogramma’s 200� te behandelen in 

de commissie RGW van 2� januari 200� en vast 

te stellen in de vergadering van Provinciale Staten 

van 1� februari 200�;

• in de commissie RGW van 2 juni 200� de voort-

gang van alle programma's te beoordelen op basis 

van een rapportage. Na positieve beoordeling door 

de commissie RGW de verdere vaststelling van de 

desbetreffende uitvoeringsprogramma's voor het 

verdere verloop van de AVP-periode te delegeren 

aan GS.

De VOORZITTER: De amendementen zijn voldoen-

de ondertekend en maken derhalve onderdeel uit 

van de beraadslagingen. De amendementen kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Onze fractie is blij dat wij vandaag eindelijk het 

sein op groen kunnen zetten voor de gebiedspro-

gramma’s van de AVP. Wij krijgen hier natuurlijk 

niet alles mee, maar van de gedeputeerde en van 

verschillende insprekers hebben wij begrepen dat de 

betrokkenheid en welwillendheid van de gebieds-

commissies zijn toegenomen. Dat stemt optimis-

tisch. Dat wil niet zeggen dat wij geen zorgen heb-

ben over de gang van zaken tot nu toe. Niet iedere 

gebiedscommissie is even ver. Dan druk ik mijzelf 

nog zwak uit. 

Nog twee jaar wachten is niet niks. Wat wij missen 

is een stok achter de deur, zowel voor de commis-

sies als de prestaties. De gedeputeerde heeft onze 

zorg daarover niet weggenomen. Gelukkig wordt 

deze zorg door mijn collega’s uit de Staten gedeeld. 

Vandaar dat wij het amendement, ingediend door de 

fractie van de PvdA, van harte kunnen steunen. 

Wij zijn erg blij met het initiatief dat is aangereikt 

door de gedeputeerde om de gebiedscommissies hier 

te ontvangen. Dat is een keer eerder gebeurd en dat 

was erg nuttig. Toch, als blijkt dat het allemaal niet 

gaat lopen zoals wij het graag willen, wat zijn dan 

nog onze sturingselementen? Het gaat om heel veel 

geld. Ziet de gedeputeerde een rol voor zichzelf in 

het tot stand komen van de programma-commissies, 

liefst ver voor 2009?

Onze fractie maakt zich zorgen over de beschikbare 

gelden en de gevolgen daarvan voor de werkwijze 

van de gebiedscommissies. Er was wat gesteggel 

tijdens de commissievergadering over de intentie-

gelden en of deze wel of niet zijn toegezegd door 

het vorige college. Ik wil mij niet in die discussie 

mengen, want ik was er niet bij toen afgesproken 

werd het besluit over de middelen door te schuiven 

naar de volgende Staten. Het vervolg van deze on-
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duidelijkheden is echter wel dat er veel wantrouwen 

gewekt is bij de gebiedscommissies. Hopelijk maken 

wij daaraan vandaag een einde door in te stemmen 

met het programma. Een ander gevolg is er naar 

mijn mening echter ook. Wij zijn bang dat in de 

race om de intentiegelden de gebiedscommissies de 

makkelijkste en vooral de snelste projecten het eerst 

gaan realiseren. De gedeputeerde zegt terecht dat hij 

niet wil prioriteren. Ik ben het met hem eens dat wij 

niet eerst de verantwoordelijkheid moeten decen-

traliseren en dat wij vervolgens vanuit dit huis een 

prioritering aangeven. Dat neemt echter niet weg 

dat door het niet beschikbaar stellen van het totale 

intentiegeld er een race tegen de klok ontstaat. “Ge-

bieden zouden niet moeten concurreren met elkaar”, 

zo stelden verschillende insprekers. Het is mij niet 

duidelijk hoe de gedeputeerde wil voorkomen dat 

dit toch gaat gebeuren en wat wij daaraan zouden 

kunnen doen zonder dat wij op de stoel van de 

gebiedscommissies gaan zitten. 

Ik heb nog enkele opmerkingen naar aanleiding van 

de commissievergadering. Als wij de AVP gaan eva-

lueren, zou ik graag speciale aandacht willen hebben 

voor het aspect van cofinanciering. Ik hoop dat dit 

van de grond komt. Ik vraag de gedeputeerde wat 

zijn rol hierin is of wat zijn rol hierin zou kunnen 

zijn. Is hij bereid de gebiedscommissies hierbij te 

ondersteunen? Ik neem aan dat de provincie hier-

mee meer ervaring heeft dan de gebiedscommissies. 

Ik maak mij er zorgen over dat als de cofinanciering 

niet goed uit de verf komt, er teruggegrepen wordt 

op het standaard groen-voor-rood. Dat is sowieso al 

een zorg bij Soesterberg en Vathorst-Noord, die niet 

eens provinciale intentiegelden toegewezen hebben 

gekregen. Ik hoor hierop graag een reactie van de 

gedeputeerde.

Vanuit alle gebiedscommissies komen er zorgen naar 

voren over grondpolitiek. Een aankoopstrategie-

plan is bovendien hard nodig om de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Willen wij als 

provincie een actief of een faciliterend grondbe-

leid? De gedeputeerde heeft gezegd dat een actieve 

grondpolitiek in de provincie niet gebruikelijk is. 

Mijn vraag is dan ook of de gedeputeerde bereid is 

een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van 

verschillende manieren van grondbeleid en de Staten 

hierover te informeren voordat het onderwerp in de 

Staten wordt besproken in januari 2008.

Ten slotte: de fractie van de SP wenst de gebieds-

commissies heel veel succes met het uitvoeren van 

hun ambitieuze plannen. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Vandaag besluiten wij tot de vaststelling van 

de gebiedsprogramma’s van de AVP. Daarvoor heb-

ben wij heel veel papier mogen doorwerken. Dat 

laat aan de ene kant de inspanningen zien en aan 

de andere kant dat het bouwwerk nog volop in aan-

bouw is, in een hier en daar nogal uiteenlopend 

tempo. Dat baart ons zorgen, want het kan tot on-

evenwichtigheid in de uitvoering leiden. Wat op de 

rails staat – reconstructie, de landinrichtingsgebie-

den – rijdt wel door. Zorgen hebben wij om datgene 

wat minder sterk op de kaart staat en dat net even 

een extra zetje nodig heeft, vooral in gebieden waar 

gebiedscommissies nog aan de slag moeten, zoals de 

Laagte van Pijnenburg of Utrecht Midden. Daarom 

ondersteunen wij het amendement dat is ingediend 

door de fractie van de PvdA.

De AVP bestaat uit verschillende componenten: 

versterken van natuur, landbouw, recreatie en de 

sociaal-economische component. Ik was vorige week 

bij de jubileumbijeenkomst van Natuurlijk Platte-

land West in Zegveld. Dat was een heel inspirerend 

gebeuren, waarin de inzet van boeren voor een 

veelzijdig platteland met behoud of ontwikkeling 

van landbouwelementen en natuur tot uiting kwam. 

Tegelijkertijd werd openlijk de vraag gesteld of, nu 

bijvoorbeeld de graan- en melkprijzen weer stijgen, 

boeren de natuur ernaast wilden doen. Voor de een 

is dat misschien een roeping of een vanzelfspre-

kendheid. Voor de ander is dat misschien niet meer 

dan een nuttige bijverdienste. Dat maakt duidelijk 

dat agrarisch natuurbeheer, de nevenactiviteiten, 

misschien wel eens wat minder vanzelfsprekend kan 

worden dan wij nu denken. In dit verband is rele-

vant het interview met plattelandsdeskundige Leo 

Lamers, gepubliceerd in Binnenlands Bestuur van 19 

oktober 2007 over het ‘grote groene misverstand’. De 

heer Lamers stelt dat het helemaal niet zo slecht gaat 

met de landbouw en pleit mede daarom voor een 

actievere aankoopstrategie van natuur. Inderdaad, 

ontwikkeling en verwerving van natuur moet niet 

afhankelijk zijn van zwakte of kracht van andere 

spelers, zoals de landbouw. Het is om deze reden dat 

wij vanuit de Staten het initiatief hebben genomen 

voor een Agenda Natuur om die eigen kracht en 
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dat eigen belang van de natuur te benadrukken. De 

gedeputeerde heeft gezegd de Agenda Natuur zoveel 

mogelijk uit te voeren via de AVP. Het lijkt erop dat 

nu ook de gedeputeerde beseft dat daarmee de am-

bitie nog niet volledig is gedekt, gezien het memo 

dat ons tijdens de laatste commissievergadering is 

overhandigd. Daarin refereert het college van GS 

ook aan een strategisch aankoopplan. Dat lijkt ons 

zeer urgent. Wij zien met grote belangstelling uit 

naar de voorstellen voor de invulling van de Agenda 

Natuur. Wij komen daarop mogelijk terug in de 

volgende Statenvergadering als wij eindelijk het 

collegeprogramma in zijn feitelijke uitwerking kun-

nen bespreken. Wat dat betreft ben ik wat verbaasd 

over wat ik zojuist hoorde over die € 65 miljoen. Wij 

mochten tijdens de behandeling van de begroting 

vandaag niet vooruitlopen op 17 december a.s., 

maar dat doen wij natuurlijk nu wel. 

Kan de gedeputeerde overigens vertellen hoe het 

staat met de discussie die actueel is over de aanstu-

ring van de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

In de AVP zit een spanning tussen de bottom-up uit 

het veld en de top-down-benadering, de benade-

ring van de opgave die wij deels vanuit de afspraken 

met het Rijk en deels vanuit onze eigen prioriteiten 

hebben vastgesteld. Dit laatste betreft natuurlijk de 

kaders. Tegelijkertijd moeten wij de mensen in de 

gebieden inspireren en uitdagen. Daarvoor is het 

aanspreken op functioneren van gebiedscommissies 

cruciaal. Wij vinden, samen met andere fracties, het 

van groot belang dat die opstart goed verloopt en 

dat tijdig wordt gereageerd op signalen uit gebieden 

waar impasses dreigen te ontstaan. 

Wat betreft de cofinanciering sluit ik mij geheel aan 

bij opmerkingen van de fractie van de SP.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ontschotten, wegnemen van barrières, bottom-

up en verantwoordelijkheid in het gebied: allemaal 

prachtige woorden die horen bij de uitvoering van 

de AVP. Een spannend proces is het. Als provincie 

moeten wij nog een beetje leren daarmee om te 

gaan. Het is spannend, maar er is ook een span-

ningsveld. Wij willen de verantwoordelijkheid zo 

laag mogelijk in het gebied neerleggen, maar hebben 

tegelijkertijd de behoefte een vinger aan de pols te 

houden en hebben behoefte aan sturingsmogelijkhe-

den. Ik kom daarop nog terug.

Wij hebben de gebiedsprogramma’s met veel belang-

stelling bekeken. Natuurlijk zijn daarbij grote ver-

schillen aan te wijzen. Het baart ons echt zorgen dat 

een deel van de gebiedsprogramma’s hier in dit huis 

is geschreven. Tegelijkertijd gebeuren er mooie din-

gen. Wij hebben gemerkt dat er vanuit de gebieden 

een grote betrokkenheid bij het proces is ontstaan: 

een belangrijke voorwaarde voor realisatie van de 

doelstellingen. De gebiedsprogramma’s passen alle-

maal binnen de kaders van het kaderdocument AVP, 

dat wij met elkaar hebben vastgesteld. Wij willen 

daarom vertrouwen geven en roepen partijen op, 

niet in de laatste plaats ook onszelf als provincie, 

gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Als pro-

vinciale overheid willen wij dit proces waar mogelijk 

stimuleren en wij zullen dan ook instemmen met de 

gebiedsprogramma’s ondanks alle opmerkingen die 

daarover te maken zijn. 

De gebiedsprogramma’s omvatten een mooie visie, 

maar dat betekent natuurlijk nog niet dat deze vi-

sie in 2013 volledig is gerealiseerd. Tijdens woord-

voerdersoverleggen en in de commissievergadering 

hebben wij gesproken over een model waarmee 

Gedeputeerde Staten een vinger aan de pols kunnen 

houden bij de uitvoering, zonder dat wij op de stoel 

van Gedeputeerde Staten willen gaan zitten. Het 

compromis dat er nu ligt, betekent dat wij eenmalig 

alle uitvoeringsprogramma’s kunnen vaststellen en 

daarna alleen de uitvoeringsprogramma’s van gebie-

den waarover nog zorgen bestaan. Hierin kunnen 

wij ons goed vinden. De fractie van de PvdA heeft 

hierover een amendement ingediend, dat wij mee-

ondertekend hebben. 

Wij hebben afgesproken dat er halfjaarlijks voort-

gangsrapportages uit de gebieden komen. Onder 

ander de fractie van D66 heeft het voorstel gedaan 

hiervoor het model van Agenda 2010 te gebruiken. 

Daarbij sluiten wij ons van harte aan. De hierover 

ingediende motie zullen wij dan ook ondersteunen. 

Samen met de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s 

vormt dit een goede basis om met Gedeputeerde 

Staten het debat te voeren over de voortgang van de 

AVP. Ook de suggesties om jaarlijks met de AVP- 

gebieden van gedachten te wisselen en bij een of 

twee AVP-gebieden op werkbezoek te gaan, vinden 

wij heel goed. Op die manier laten wij ons niet al-

leen via Gedeputeerde Staten informeren over de 

stand van zaken, maar ook rechtstreeks door de 

gebieden en blijft de uitvoering van de AVP niet een 
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papieren werkelijkheid, maar gaat deze ook echt 

voor ons leven. 

Een belangrijke vraag is welke instrumenten wij als 

Provinciale Staten hebben om de uitvoering ver-

der te stimuleren. Het antwoord is volgens ons: een 

financiële impuls om gewenste ontwikkelingen te 

stimuleren en draagvlak te creëren voor de cofinan-

ciering. Wij vinden het dan ook jammer dat met 

name de coalitiepartijen zich op dit punt zo terug-

houdend hebben opgesteld en niet voluit de finan-

ciële middelen ter beschikking willen stellen. Zojuist 

hebben wij nog kunnen vaststellen dat het CDA, af-

hankelijk van de manier waarop je rekent, € 50 tot € 
85 miljoen voor het platteland heeft weggegeven in 

de coalitieonderhandelingen. In het kaderdocument 

is een bedrag van € 150 miljoen opgenomen als 

intentiegeld. Bij de bespreking in de Staten vormde 

dit bedrag absoluut geen onderwerp van discussie. 

Het voorstel om de oorspronkelijke reservering van 

€ 140 miljoen met € 10 miljoen te verhogen tot  

€ 150 miljoen werd door alle fracties aanvaard. De 

heer Van den Burg sprak hierover wijze woorden. 

Ik citeer hem graag: “Wij willen goede initiatieven 

niet in de kiem smoren met financiële onzekerheid”. 

Dat zijn wij van harte met hem eens. Daarom is het 

jammer dat de gewekte verwachtingen tijdens de 

coalitieonderhandelingen zijn gesneuveld. 

Ik rond af. Vandaag zijn veel mooie woorden hier 

over tafel gegaan en die mooie woorden lezen wij 

ook in de stukken. Wij hopen dat deze mooie woor-

den zullen leiden tot mooie resultaten. Het blijft nog 

even spannend. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Een voorwaardelijk ja bestaat volgens mij niet in 

de politiek, maar ik had toch de neiging dat bij dit 

stuk als zodanig te voelen. Aan de ene kant zeggen 

wij namelijk dat er veel werk wordt verzet door die 

gebiedscommissies om tot een goed uitvoerings-

programma te komen. Aan de andere kant heb ik 

gemengde gevoelens bij wat er tot nu toe is bereikt. 

Het argument van Gedeputeerde Staten is: kort 

tijdsbestek, er moest veel gebeuren, hoge druk. Wij 

hebben dan ook voor een deel het werk overgeno-

men. Maar toch bekruipt mij het gevoel dat wij een 

soort veiligheidsklep moeten inbouwen. Aangezien 

een voorwaardelijk ja niet mogelijk is, is er wat de 

fractie van D66 betreft een mogelijkheid om ervoor 

te zorgen dat wij als Staten grip houden op de ma-

nier waarop die uitvoeringsprogramma’s tot stand 

komen, zodat met name de ‘zwakke broeders’ uit-

eindelijk toch kunnen komen met een kwalitatief 

programma, waarmee er waarborgen zijn voor de 

zaken die wij met het AVP willen realiseren. Die 

mogelijkheid is geschapen in het derde amendement 

dat voorligt. Wat dat betreft steunen wij dit amen-

dement.

Bij de behandeling in de commissie heb ik duidelijk 

gemaakt wat voor onze fractie van belang is. Ik heb 

drie voorwaarden bij de AVP genoemd: 

- de heldere organisatiestructuur ter voorkoming 

van bestuurlijke spaghetti;

- een duidelijk toetsbare visie met realistische 

ambities;

- voldoende financiële middelen ter dekking van 

die ambities.

Als wij kijken naar die heldere organisatiestructuur 

is het duidelijk dat een aantal gebiedscommissies 

nog niet volledig op de rit is. Daar moet nog het 

een en ander gebeuren. Het verbaast mij overigens 

wel dat bijvoorbeeld in een gebied als de Utrechtse 

Heuvelrug, waar in het verleden behoorlijk is sa-

mengewerkt, het niet zo moeilijk zou zijn daar een 

goede organisatie neer te zetten. Blijkbaar is het 

toch anders en misschien kan de gedeputeerde erop 

ingaan waar de problemen precies zitten. Voor mij 

is het echter duidelijk dat met amendement A3 wij 

meer grip houden op de organisatiestructuur en op 

de uitvoeringsprogramma’s, zodat wij in elk geval 

daar een vinger achter kunnen houden.

De tweede voorwaarde: de duidelijk toetsbare visie 

met realistische ambities. Wij koppelen dat aan de 

financiële middelen. De fractie van de ChristenUnie 

heeft daarover ook al het een en ander opgemerkt 

en in de commissie heb ik daarover een buiten-

gewoon aangenaam debat mogen voeren met de 

heer Van den Burg. Wat ons betreft zijn zij het bos 

ingestuurd met € 150 miljoen en toen zij het bos 

uitkwamen met hun plannen bleek het € 65 miljoen 

te zijn. Het rekensommetje van de gedeputeerde 

tijdens de commissie was verhelderend. In feite 

moet je € 100 miljoen zeggen, omdat het een andere 

tijdspanne betreft. Maar los daarvan, …

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

de heer De Vries graag een vraag stellen. Heeft de 

heer De Vries de tekst bij zich van het besluit dat in 
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de decembervergadering van deze Staten is geno-

men?

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, die tekst heb ik niet bij mij. 

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

tekst had de heer De Vries wel bij zich moeten heb-

ben, omdat daaruit op geen enkele manier blijkt dat 

het bedrag van € 150 miljoen als besluit is genoemd. 

Het enige dat in de tekst – niet in het besluit – is 

genoemd, is dat € 150 miljoen wordt opgenomen in 

het overdrachtsdocument. Niet meer en niet minder. 

Dus de verhalen van mevrouw Dik en de verhalen 

van de heer De Vries en het voortdurend tamboere-

ren over het besluit tot € 150 miljoen is kletskoek. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is geen kletskoek en ik zal u zeggen waarom 

het dat niet is. Het gaat erom dat er een intentie 

is uitgesproken. Op basis van die intentie zijn de 

gebiedscommissies aan de slag gegaan en daarmee 

heeft men die ambities opgeschreven. Wie heeft dat 

overgangsdocument geschreven? Mag ik de heer Bos 

daaraan herinneren? Dat is toevallig wel de coalitie 

geweest. De gedeputeerden hebben het overgangs-

document gemaakt. Dat het de heer Bos nu slecht 

uitkomt, vind ik heel vervelend voor hem. Ik kan 

daar echter niets aan veranderen. 

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Volgens mij was dat het vorige college 

dat het overdrachtsdocument heeft opgesteld. Daar 

gaat het overigens niet om. Wij hebben in die be-

treffende vergadering vorig jaar bij mijn weten heel 

nadrukkelijk gezegd dat het niet aan de orde was, 

dat de toen zittende leden van Provinciale Staten 

‘over hun graf heen zouden gaan’, namelijk een uit-

putting van die € 150 miljoen voor de AVP. Wat wij 

hebben afgesproken was dat de komende Staten een 

oordeel moesten vellen over de extra gelden die zij 

beschikbaar wilden stellen voor de AVP. Ik ben het 

daarom volstrekt eens met de heer Bos als hij zegt 

dat wat de heer De Vries hier neerzet kletskoek is.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Bos mag het nemen zoals hij het wil. Wat 

mij betreft is het duidelijk dat de partij van de heer 

Bos als coalitiepartij een slechte zaak heeft gedaan 

door het overdrachtsdocument zodanig op te stellen 

dat die partij nu in haar eigen voet schiet. Wat mij 

betreft is het zo dat de gebiedscommissies nu hun 

ambities voor een deel moeten bijstellen. Het gaat 

immers om minder geld. Ik denk dat zij daarmee 

voor een opgave worden gesteld. Ik ben benieuwd 

hoe dat gaat uitwerken en daarom is het fijn dat wij 

dicht op die uitvoeringsprogramma’s gaan zitten.

De fractie van de VVD heeft gezegd het accent meer 

gelegd te willen zien op de sociaal-economische vita-

liteit. Daarin kan ik mij helemaal vinden. Dat accent 

zou sterker moeten terugkomen in de programma’s 

dan tot nu toe het geval is. Die oproep ondersteun 

ik dan ook graag. 

Dan nog iets over het vaststellen van de € 65 mil-

joen. In gezamenlijkheid is besloten de begroting 

2008 vast te stellen en amendementen en dergelijke 

te verschuiven naar 17 december 2007. Met amen-

dement A2 doen de Staten eigenlijk toch wat zij 

eigenlijk niet wilden doen en kiezen ervoor alvast 

€ 65 miljoen te oormerken. Mijn voorstel is: doet u 

wat u zelf wilt en wat u zelf voorstelt en schuif dit 

amendement ook door naar 17 december 2007. Dan 

spreken wij elkaar, discussiëren wij en kunnen wij 

vaststellen of wij het zo al dan niet willen. Wellicht 

komt het CDA nog met een amendement om er 

toch nog een onsje bij te doen.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Regelmatig heb ik in de Statenvergaderingen 

en in commissievergaderingen onvrede vernomen 

over het feit dat er zeer regelmatig sprake is van 

on-derbesteding ten opzichte van de begroting. Er 

zijn maar weinig organisaties die ontevreden zijn dat 

zij het jaar afsluiten met een positieve balans. Het 

zal anderen daarom wat vreemd in de oren klinken 

dat hier geklaagd wordt over te weinig uitgaven. Ik 

moet bekennen dat ik daar in eerste instantie ook 

vreemd van opkeek. Jarenlang heb ik bij de Die-

renbescherming alles uit de kast moeten halen om 

te zorgen dat we rondkwamen met het beschikbare 

geld. Toch kan ik volledig beamen dat er hier een 

zorgwekkende situatie is wat betreft het uitgavenpa-

troon. Er worden vele plannen gemaakt, maar lang 

niet alles daarvan wordt uitgevoerd en dat is terug 

te zien in de onderbestedingen. Waar wij ons op dit 

moment met name zorgen over maken, is dat wij in 

meerdere plannen positieve intenties zien staan wat 

betreft het stimuleren van biologisch boeren, maar 

daar vervolgens geen concrete uitwerkingen van zien 
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in de vorm van projecten. In het Reconstructieplan 

is maar liefst een hele aparte paragraaf opgenomen 

over biologische land-bouw. Kunt u mij vertellen 

welke concrete projecten in het kader van het Re-

constructieplan voor het stimuleren van biologische 

landbouw de afgelopen paar jaren zijn opgezet of 

uitgevoerd of althans in de planning staan? 

In het kaderdocument AVP is als doel opgenomen 

in te zetten op de versterking van de biologische 

landbouw. Voor het gebiedsprogramma Eemland en 

Vallei zijn echter lagere investeringen voor biologi-

sche landbouw en extensivering van grondgebonden 

melkveehouderij opgenomen dan gepland in het  

Reconstructieplan. De in het conceptprogramma 

van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 

(SVGV) voorgestelde € 1 miljoen voor pilots  

extensivering melkveehouderij is geschrapt in het 

uiteindelijke gebiedsprogramma. Weliswaar is in 

het kaderdocument AVP versterking van de bio-

logische landbouw als doel opgenomen, maar het 

enige gebiedsprogramma dat de intentie echt lijkt 

te bevatten om voor versterking van de biologische 

landbouw aanspraak te maken op de intentiegelden 

van de provincie binnen module 2, is het gebied-

sprogramma van Gelderse Vallei en Eemland. Bij 

de programmering en de daaruit voortvloeiende 

reservering van gelden is echter geen onderscheid 

gemaakt tussen versterking biologische landbouw en 

verduurzamen gangbare landbouw. Kunt u mij ver-

tellen welk aandeel binnen de categorie versterken 

biologische landbouw en verduurzamen gangbare 

landbouw specifiek besteed zal worden aan het sti-

muleren van de omschakeling naar biologische land-

bouw? Kunt u dit omschrijven in percentages, in 

bedragen of in projectaantallen? Kunt u mij verder 

toelichten hoe het komt dat in slechts één gebieds-

programma het doel van versterking van biologische 

landbouw is opgenomen?

Onlangs is een motie van ons aangenomen waarin 

gepleit wordt voor meer aandacht voor omschake-

ling naar ‘biologisch’ in het collegeprogramma. 

Het college van GS is dus bereid meer aandacht 

te schenken aan de omschakeling naar biologisch. 

Gezien het feit dat alle beleidskaders en beleidspro-

gramma's die met landbouw te maken hebben on-

der het regime van de 

AVP gevoegd zijn, zijn juist de gebiedsprogramma's 

van zeer groot belang voor het stimuleren van om-

schakeling naar biologisch. Bovendien: biologische 

landbouw is de meest duurzame landbouw. Wil niet 

juist dit college werken aan duurzaamheid?

Het was de bedoeling dat er een bottom-up proces 

zou plaatsvinden, zodat de gebieden zelf met plan-

nen zouden komen die zouden moeten passen bin-

nen de doelstellingen en gestelde prioriteiten van de 

AVP. Er liggen nu geweldige plannen voor. Alleen 

ontbreekt helaas het thema biologische landbouw. 

Juist de gebiedsprogramma's zijn van zeer groot 

belang voor het stimuleren van omschakeling naar 

biologisch. Bovendien: biologische landbouw is de 

meest duurzame landbouw. Wil niet juist dit college 

werken aan duurzaamheid?

Wat betreft de afzet van biologische producten hoe-

ven we ons geen zorgen te maken. Stichting Biolo-

gica laat in de biomonitor duidelijk zien dat de groei 

in de afzet wordt tegengewerkt door een tekort aan 

biologische producten. Er is nu dus een uitgelezen 

kans voor de boeren in de provincie Utrecht om op 

deze ontwikkelingen in te springen. Het is voor boe-

ren echter niet eenvoudig om te schakelen naar bio-

logisch. Daar is intensieve ondersteuning bij gewenst 

en zelfs is die ondersteuning noodzakelijk. Boven-

dien, zo heeft de evaluatie van het plan van aanpak 

Biologische Landbouw van de provincie Utrecht in 

2003 ook laten zien, moeten ondernemers ‘rijp’ ge-

maakt worden voor de gedachte aan omschakeling 

naar biologische landbouw. Aandacht voor het on-

derwerp kan scepsis wegnemen. Wij vinden het dan 

ook van groot belang dat hiervoor projecten worden 

opgezet.

Graag vernemen wij of Gedeputeerde Staten be-

reid zijn een stimulerende en faciliterende rol naar 

de AVP-gebieden te vervullen ten aanzien van het 

ontwikkelen en indienen van projectplannen voor 

het stimuleren van biologisch. Indien Gedeputeerde 

Staten daartoe bereid zijn, is daarop aansluitend ons 

verzoek om voor binnen het gebied te ontwikkelen 

duurzame landbouw in alle AVP-gebiedsprogram-

ma’s gelden te reserveren voor de versterking van 

biologische landbouw. Wij overwegen hierover een 

motie in te dienen, maar wij wachten nog de reactie 

van Gedeputeerde Staten af. Voorts maken wij ons 

zorgen over de realisatie van de EHS. Wij wachten 

daarom met spanning het aankoopstrategieplan af. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 1�.20 uur tot 1�.�0 uur.
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De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! De AVP heeft in de commissievergadering rela-

tief veel tijd genomen. Ik heb geprobeerd op goede 

wijze op alle vragen antwoord te geven. Ik moet nu 

constateren dat wij een deel van de discussie die wij 

in de commissie hebben gevoerd opnieuw op de 

tafel hebben liggen. Dat ligt ongetwijfeld aan mijn 

onduidelijke wijze van beantwoording in de com-

missievergadering, dus ik ga proberen de antwoor-

den nog duidelijker te geven.

Een aantal Statenleden heeft het goed verwoord: 

de AVP vraagt heel veel van Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten, maar ook van de gebieden 

en de organisatie in dit huis. Het schuift namelijk 

verantwoordelijkheden naar gebieden toe en haalt 

die voor een deel bij Provinciale Staten en voor een 

deel bij Gedeputeerde Staten weg. Dat was, toen wij 

met het AVP begonnen in de vorige collegeperiode, 

precies de bedoeling. Het motto luidde: gebieden 

presteren het best als je ze verantwoordelijkheden 

geeft en als je ze zelf laat aangeven wat zij denken 

dat er moet gebeuren en als je ze daarvoor de mid-

delen en de mogelijkheden geeft. Het gaat over na-

tuur, landbouw, recreatie, water en cultuurhistorie: 

die aspecten zitten allemaal in de AVP. Die komen 

het beste tot hun recht als je dat door de gebieden 

zelf laat doen. Bij de discussie in de commissie RGW 

merkten wij – ‘wij’ zijn de Staten en ikzelf als ge-

deputeerde – dat wij het best eng vinden. Want als 

het fout gaat krijgt de gedeputeerde op z’n kop, en 

terecht, en als het goed gaat krijgt hij wat minder op 

z’n kop. Ook de Staten hebben zo hun verantwoor-

delijkheden en gevoelens bij dit traject en willen 

die graag in de gaten en in beeld houden. Ik heb de 

Staten eigenlijk voortdurend voorgehouden dat ik 

alle opmerkingen die zij daarover willen maken inte-

ressant en belangrijk vind als de Staten twee dingen 

in elk geval niet doen:

- ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid die 

wij nu eenmaal daar hebben gelegd, weer zacht-

jes ergens neergelegd wordt;

- ervoor zorgen dat de moeite die het nog zal 

kosten om in al die gebieden tot uitvoering te 

komen, gaat lijden onder datgene wat wij aan 

procedurele discussies voeren. Niet omdat ik 

dat niet leuk vind, niet omdat Gedeputeerde 

Staten dat niet leuk vinden, maar omdat je dan 

precies niet bereikt wat je met elkaar in de AVP 

heb afgesproken en wat je met die gebieden hebt 

afgesproken. 

In dat licht wil ik de discussie graag met de Staten 

voeren over de sturingsmechanismen. Nogmaals, ik 

heb geen problemen met sturingsmechanismen, ik 

heb geen problemen met discussies in de Staten, ik 

heb er geen problemen mee dat elke dag, elke week, 

elke veertien dagen of elke maand te doen, míts het 

er maar niet toe bijdraagt dat de gebieden denken: 

“Er wordt nog gepraat, dus wij hoeven even niks te 

doen.” Er is maar één ding dat de AVP kan bedrei-

gen. Dat is natuurlijk niet in eerste instantie de dis-

cussie over geld. Mensen die niet willen, roepen: “Er 

is geen geld.” Mensen die wel willen, zeggen: “Er is 

geld, laten wij aan de slag gaan.” En ‘wij’ zijn van de 

provincie. Dat klinkt niet erg duaal, maar zodra wij 

deze zaal uitlopen, weten mensen het onderscheid 

niet meer tussen Statenleden, gedeputeerden en 

provinciale organisaties. De provincie zijn wij. En als 

wij met elkaar het zodanig ingewikkeld maken dat 

mensen het niet meer snappen, hebben zij een argu-

ment om niet te werken en niet te presteren. Volgens 

mij moet de insteek van ons allemaal zijn dat wij 

dat in elk geval niet voor elkaar krijgen. 

Toch wil ik tegemoetkomen aan de vragen die de 

Staten aan mij gesteld hebben. Die vragen gingen 

over de controle, de sturing en de diversiteit tussen 

de gebieden. Ik heb in de commissievergadering 

twee dingen voorgesteld. Ik hecht eraan die te her-

halen, omdat ik vind dat de Staten die in hun over-

wegingen moeten meenemen alvorens wij besluiten 

nemen. 

Hoe werken wij? Wij, de Staten, stellen gebiedspro-

gramma’s vast. Vervolgens stellen wij, Gedeputeerde 

Staten, kaderbrieven vast. Er worden uitvoerings-

programma’s gemaakt en die zouden door Gedepu-

teerde Staten – volgens de oorspronkelijke doelstel-

ling – worden vastgesteld. Nu heb ik gezegd in de 

commissievergadering dat het uitermate prettig zou 

zijn om met Provinciale Staten vooraf de discussie te 

voeren. Dus aan het begin van het traject. De kader-

brief zegt: dit is uw geld voor de komende jaren en 

dit moet ervoor gebeuren. Volgens mij stuur je dan 

aan de voordeur. 

Vervolgens gaan die gebieden aan de slag en gaan 

ze uitvoeringsprogramma’s maken. Als het goed is 

staat er dan in dat uitvoeringsprogramma wat wij 

met elkaar bedoelen en is het discussiëren over het 
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uitvoeringsprogramma een beetje praten achteraf. 

Als de Staten in dit verband kiezen – en ik heb goed 

gelezen wat er is ingebracht – de uitvoeringspro-

gramma’s 2008, weliswaar eenmalig, te bediscus-

siëren, gebeurt het volgende. De gebieden hebben 

de kaderbrief al, zij hebben de gebiedsprogramma’s 

al, zij hebben de uitvoeringsprogramma’s gemaakt 

en die gaan wij dan bediscussiëren. En wat gaan wij 

dan doen? De gebieden hebben die uitvoeringspro-

gramma’s gemaakt op basis van de uitgangspunten, 

het geld en de doelstellingen die de Staten hebben 

meegegeven en op basis van de gebiedsprogramma’s 

die wij hebben vastgesteld. Dan kunnen er twee din-

gen gebeuren: of wij stellen de uitvoeringsprogram-

ma’s vast - dat is fijn, maar het voegt weinig toe - of 

de Staten stellen de uitvoeringsprogramma’s na een 

uitgebreide discussie vast in gewijzigde vorm en dan 

zeggen die gebieden: “Dat is mooi, wij zijn een half 

jaar aan het werk geweest en hebben uitvoeringspro-

gramma’s gemaakt op basis van de voorstellen van 

de Staten en vervolgens …”

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De 

fractie van de VVD hecht eraan een verduidelijking 

te geven op de woorden van de gedeputeerde. Wat 

ons betreft geldt zijn redenering net zo goed voor 

de vaststelling van de gebiedsprogramma’s. Helaas is 

de volgorde dit jaar zo geweest dat de uitvoerings-

programma’s 2007 zijn vastgesteld door Gedepu-

teerde Staten voordat de gebiedsprogramma’s zijn 

vastgesteld. De gebieden zijn nu aan het werk met 

de uitvoeringsprogramma’s 2008, waarvoor wij nog 

geen kaderbrief hebben opgesteld. Wat ons betreft 

is dit het enige moment waarop wij kunnen discus-

siëren over de vraag hoe ver wij het laten komen 

bij gebieden waar de zaak nu nog niet op orde is. 

Wij kunnen niet wachten tot wij de kaderbrief 2009 

gaan bespreken. Dat was de achtergrond om eenma-

lig het uitvoeringsprogramma te willen bespreken. 

Dat is de verkeerde volgorde, want wij horen niet op 

de stoel van het college te gaan zitten. Dat realiseren 

wij ons. Wij willen eenmalig dat moment aangrijpen 

om het gevoel te krijgen dat de gebieden hun zaken 

op orde hebben. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

In mijn visie is het zo dat als wij die uitvoerings-

programma’s bespreken, dat wij niet kijken naar dit 

of dat punt. Nee, het gaat erom in hoeverre wij kun-

nen controleren of de zaken op de rails zijn zoals wij 

hebben afgesproken. Als dat niet zo is, dan sturen 

wij die programma’s terug naar de gebiedscommis-

sie en dan moeten zij hun huiswerk overdoen. Dat is 

wat ik zie in het amendement.

De heer KROL (gedeputeerde ): Mijnheer de Voor-

zitter! Wij zijn nu elf maanden bezig met het AVP 

op de manier zoals de Staten dat bedoeld hebben en 

zoals ook ik het bedoeld heb. Gedeputeerde Staten 

en Provinciale Staten hebben elkaar in de vorige 

samenstelling aan het werk gezet met een bepaalde 

opdracht en die opdracht voeren wij nu uit. Daar 

zijn wij, globaal gezegd, tien tot elf maanden mee op 

weg. Als je tijdens de wedstrijd – en zo zal het ge-

bied dat ervaren – de spelregels verandert, dan is dat 

op z’n minst niet chique. Dat is niet chique naar ge-

bieden toe waarvan wij maar één ding willen: dat zij 

aan de gang zijn. Mevrouw Dijk zei zoeven dat die 

gebieden al aan het werk zijn. Ik zou zeggen: “Dat is 

heel mooi dat zij aan het werk zijn.” Ik bedoel maar: 

er is één waardelozer bericht dat mevrouw Dijk kan 

geven en dat is dat die gebieden nog niet aan de 

gang zijn. Het is een problematiek van deze organi-

satie, van deze provincie en van ons allemaal: Gede-

puteerde Staten en Provinciale Staten samen. Onze 

doelen moeten met ons geld tot uitvoering komen. 

En nogmaals, dan beoordeel ik het hele verhaal niet 

op basis van de vraag: wie gaat daar nu over of wie 

is er nu de baas? Dat zijn slechte discussies. Het 

gaat erom wat wij met elkaar kunnen bedenken aan 

een verantwoordingsstructuur – ik heb dus zitten 

meedenken – die ervoor zorgt dat de Staten sturen 

op het moment dat het nog nut heeft en dat de 

Staten achteraf controleren of het goed gebeurd is. 

En, mijnheer De Vries, met alle respect: ik heb voor-

gesteld om twee keer per jaar verantwoording af te 

leggen over datgene wat er in de gebieden gebeurd 

is. Verantwoording afleggen kan ook betekenen: het 

gaat niet goed, dus terug, opnieuw. 

Wat ik hiermee duidelijk wil maken, is dat wij voor-

af een kaderbrief sturen waarmee wij de gebieden 

ingaan en dat wij daarnaast ook nog achteraf twee 

keer per jaar controleren of het goed gegaan is. Wij 

hadden bovendien afgesproken dat wij de gebieden 

twee keer per jaar op de koffie zouden uitnodigen, 

zodat zij kunnen vertellen wat zij gepresteerd heb-

ben. Ook gaan wij een keer per jaar aan het Rijk ver-

antwoording afleggen, want het om € 250 miljoen. 

Ik wil met dit alles slechts één ding zeggen: een en-
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keling heeft de afgelopen week gezegd dat de gede-

puteerde dit niet wil. Het maakt mij echter niet uit. 

Ik kom hier elke week met vreugde en ik kom elke 

dag hier vertellen wat wij aan het doen zijn. Maar, 

zijn wij daarmee met de gebieden bezig op een ma-

nier die ervoor zorgt dat zij daadwerkelijk aan de 

slag gaan? Dat is het punt dat ik hier naar voren wil 

brengen.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Het punt dat ik wil maken, is dat ik zo weinig hoor 

over de kwaliteit van de uitvoeringsprogramma’s. 

Dat moet voorop staan, daar moeten wij over oor-

delen en daarmee moeten wij aan de gang gaan. Als 

wij vaststellen dat de uitvoeringsprogramma’s naar 

onze mening onvoldoende zijn, omdat bijvoorbeeld 

een gebiedscommissie nog niet goed functioneert, 

dan moeten wij een moment hebben waarop wij 

kunnen ingrijpen. Dat is de bedoeling van het 

amendement. Dat moet voorop staan.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik deel die woorden van de heer De Vries en alle 

anderen die deze opmerking gemaakt hebben. Er 

moet een ‘stok-achter-de-deur-scenario’ te beden-

ken zijn, waarbij wij de gebieden die niet presteren 

aanpakken om ervoor te zorgen dat zij dat wel doen. 

Dat belang hebben wij gezamenlijk. Genoemd is 

vanmiddag de race om het geld, maar de beste stok 

achter de deur is dat wij hebben afgesproken dat wij 

bij de midterm review in 2010 zullen kijken wie er 

met z’n middelen onze doelstellingen heeft bereikt 

en wie die inzet heeft gepleegd en welke gebieden 

dat nog niet hebben gedaan; er is dan ‘over’. En 

‘over’ betekent wat ons betreft dat het geld dat som-

mige gebieden over hebben gehouden naar gebieden 

gaat die geld tekort hebben omdat zij onze doelstel-

lingen allemaal wel gehaald hebben. Dat is de al-

lerbeste stok achter de deur voor de gebieden. Want 

laten wij wel wezen, in elf maanden tijd is er in alle 

gebieden een structuur ontstaan. Ik ben het met de 

Staten eens, ook met de heer De Vries, dat het niet 

in alle gebieden even geweldig gegaan is. In som-

mige gebieden gaat het echter heel goed. In andere 

gebieden gaat het misschien wat minder. In elf 

maanden tijd zijn vlakdekkend in de hele provincie 

Utrecht gebiedscommissies ontstaan. Er is een struc-

tuur ontstaan zoals de Staten dat gewild hebben, van 

onderop, waarbij al die gebieden heel hard aan het 

werk zijn gegaan om die gebiedsprogramma’s en die 

uitvoeringsprogramma’s te maken. Ik ervaar dat als 

uitermate positief. Dat mag ook wel eens gezegd zijn 

in dit gezelschap. Nu, na elf maanden, is alles nog 

niet honderd procent op orde. Dat erken ik en dat 

herken ik in de opmerkingen van de Staten. Ik vind 

echter dat de structuur zoals ik die aan de Staten  

heb voorgesteld, voldoet.

Ik heb wel even getwijfeld met welke woorden ik 

hier zou spreken. Er liggen namelijk enkele amen-

dementen en een motie. De vraag is, als deze in de 

eerste termijn worden ingediend, wat dan de functie 

nog is van het antwoord van de gedeputeerde. Ik 

zou natuurlijk nu tegen de Staten kunnen zeggen: 

“Dank u wel voor de amendementen en de motie, 

ik zie wel wat de stemming oplevert en verder nog 

een prettige dag.” Dan waren wij allemaal voor zes-

sen thuis. Dat is natuurlijk een methode om politiek 

te bedrijven, maar ik ben geschoold in de traditie 

dat je in de democratische arena eerst met elkaar 

de degens kruist, het inhoudelijke debat voert en 

vervolgens bereid bent om van je vooraf ingenomen 

standpunt af te stappen. Dat is blijkbaar nog niet bij 

iedereen doorgedrongen. Laat ik dat ook maar eens 

gezegd hebben.

Dan even naar de amendementen en de motie. Er ligt 

een amendement A2 over de concretisering van de 

beschikbare middelen voor de AVP. Alhoewel ik de 

strekking van dit amendement uitermate sympathiek 

vind – het betekent namelijk dat wij € 165 miljoen 

beschikbaar hebben om uit geven aan de AVP – is 

de volgorde, mede gezien de discussie bij de vorige 

agendapunten, een beetje ongelukkig. Ik wil namens 

het college van Gedeputeerde Staten dit amendement 

ontraden en wil stellen dat de Staten de bedoeling 

hebben om zoveel middelen uit te trekken voor de 

AVP, maar dat dit pas definitief vastgesteld kan wor-

den tijdens de vergadering op 17 december 2007. En 

nogmaals: er zit geen licht tussen Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten wat betreft deze middelen, maar 

vaststelling op 17 december 2007 lijkt mij een meer 

elegante weg, vooral gezien wat de Staten – met name 

de coalitie – daarover zelf hebben gezegd vandaag.

Ik wil trouwens de discussie over de middelen als 

volgt interpreteren. Dít is het gegeven van de AVP: 

er is € 65 miljoen aan provinciale middelen en dat 

bedrag hanteer ik. Als wij met elkaar zouden con-
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stateren dat wij verschríkkelijk ons best gedaan 

hebben en al het geld opgemaakt hebben, dan voer 

ik uiteraard opnieuw de discussie met de Staten. 

Die discussie is nu niet aan de orde. Wij hebben nu 

maar één belang: ervoor zorgen dat de gebieden in 

beweging komen en dat de middelen worden inge-

zet. Ik herhaal het nog een keer: provincies zijn nog 

niet helemaal in staat op alle punten zaken voor 

elkaar te krijgen in het landelijk gebied. Daarbij heb-

ben wij die gebieden echt nodig.

Motie M1 betreft sturing en monitoring AVP. Ik 

heb in mijn betoog al duidelijk gemaakt dat ik geen 

bezwaar heb tegen het verzoek dat in de motie 

wordt gedaan aan Gedeputeerde Staten om met een 

sturingsmodel te komen. Daarbij zouden wij twee 

keer per jaar met elkaar spreken over de AVP op de 

manier van Agenda 2010. De Staten begrijpen dat 

wij de motie in die sfeer willen overnemen. 

Amendement A3, vaststelling uitvoeringsprogram-

ma’s AVP door Provinciale Staten, ontraad ik de 

Staten vanuit de opmerkingen die ik zoeven ge-

maakt heb. Ik vind dat het eigenlijk niet kan dat in 

de vergadering van Provinciale Staten van februari 

2008 de uitvoeringsprogramma’s worden vastgesteld 

en dat in juni 2008 de gebiedscommissies moeten 

komen vertellen wat zij gepresteerd hebben. Dat kan 

echt niet. De indieners van het amendement moeten 

er nog maar eens over nadenken of dit op een iets 

zinniger manier mogelijk is, indien de Staten dit per 

se in al hun wijsheid willen.

De heer MARTENS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dank de gedeputeerde voor zijn commentaar op 

het amendement. Als hij een suggestie heeft over een 

betere manier, dan horen wij dat graag.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Dat vind ik wel een aardige opmerking. Ik 

begon zo-even met te zeggen dat ik het amende-

ment onraad, en wel vanuit de volgende filosofie. 

Ik heb aangeboden de kaderbrief vooraf te sturen 

en achteraf – zoals staat in motie M1 – twee keer 

per jaar verantwoording af te leggen. Daarmee doen 

wij precies wat de Staten willen: vooraf sturen en 

achteraf controleren. In die zin zou ik de vaststelling 

van de uitvoeringsprogramma’s 2008 – daar is men 

al mee aan de gang – in februari ontraden. Als de 

Staten het echter per se willen, dan zal het gebeuren, 

maar dan kunnen de gebieden niet eerder dan na 

de zomer verantwoording afleggen over het uitvoe-

ringsprogramma. Hetgeen in amendement A3 bij de 

tweede punt in het besluit staat, moet dan anders 

worden geformuleerd wil het niet een onfatsoenlijk 

voorstel worden. 

De heer MARTENS (PvdA):Mijnheer de Voorzitter! 

Wil de gedeputeerde in zijn verhaal meenemen dat 

de Staten de kaderbrief voor 2008 in het geheel niet 

zien of bespreken. Ons voorstel gaat juist over de 

uitvoeringsprogramma’s 2008, dus lijkt het ons wel 

van belang dat in de discussie mee te nemen. 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dat heeft natuurlijk te maken met het gegeven 

dat is afgesproken dat het vaststellen van de gebied-

sprogramma’s gebeurt door Provinciale Staten en 

dat het vaststellen van de uitvoeringsprogramma 

gebeurt door Gedeputeerde Staten. Zo is het afge-

sproken, daar is het hele jaar 2007 aan gewerkt en 

dan zou het ineens allemaal weer anders worden. 

Dus nogmaals: juist daarom heb ik de Staten voor-

gesteld vanaf heden een structuur te bedenken die 

meer recht doet aan – laat ik het maar zo noemen 

– de gewijzigde gevoelens inzake de sturingsfilosofie 

van de AVP. Dat betekent dat wij in 2008 inderdaad 

met een soort overgangssituatie te maken hebben. 

De heer MARTENS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan constateer ik dat dit een prachtige tussenop-

lossing is en wij in 2008 dus nog gaan praten over 

de uitvoeringsprogramma’s. Daarna kunnen wij 

hopelijk verdergaan met de afspraken die wij de 

afgelopen maand gemaakt hebben. 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Tegen de heer Martens wil ik daarbij wel zeggen 

dat wij ons moeten realiseren dat het uitvoerings-

programma’s zijn die vanuit de gebiedsprogramma’s, 

vanuit de kaderbrief en vanuit de gemaakte afspra-

ken al onderweg zijn. De discussie van Provinciale 

Staten kan daarom nauwelijks nog een zinnige en 

inhoudelijke discussie zijn als deze wordt gekoppeld 

aan die verantwoordingsstructuur. Ik heb hierover 

voldoende gezegd. De Staten moeten hierin hun 

eigen afweging maken. 

De fractie van de SP heeft een aantal opmerkingen 

gemaakt over het realiseren van makkelijke projec-

ten en gevraagd of dat inderdaad de bedoeling is. 

Ik zegt daarover dat het een beetje waar is wat deze 
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fractie heeft gezegd. Men zal beginnen met projecten 

die op de plank liggen en die gemakkelijk uitvoer-

baar zijn. Dat vinden wij niet erg, als onze grote 

doelstellingen – denkt u aan de EHS – daarbij maar 

in beeld zijn. 

Er is gesproken over het aankoopstrategieplan. Daar-

over is een misvatting en daar moeten wij vanaf. 

Het ontwikkelen van natuur in Nederland alleen via 

aankopen is een onhaalbaar traject. Wij zullen op 

sommige plekken via de grondeigenaren, via agra-

risch natuurbeheer, onze natuurdoelstellingen moe-

ten weten te realiseren. Dat is een lange en lastige 

weg. De gedachte dat alleen een aankoopstrategie 

leidt tot het ontwikkelen van natuur, geldt misschien 

op een aantal plekken in de EHS. Als het echter gaat 

over de kwaliteit van de natuur in Nederland, zullen 

wij dat voor een deel samen met de grondeigenaren 

voor elkaar moeten krijgen. 

Mevrouw Bodewitz sprak over biologische land-

bouw. Ik lees haar voor uit de schriftelijke beant-

woording aan de commissie: “De ambities die wij 

als provincie hebben, zijn al ruimschoots bereikt. 

Er zijn al veel meer bedrijven omgeschakeld dan 

het doel dat wij als provincie hadden gesteld.” De 

sturingsaanpak heeft dus effect gehad. De afspra-

ken die zijn gemaakt op het gebied van biologische 

landbouw zijn ruimschoots gehaald. Wat wij nog 

wel eens vergeten is het volgende. Je mag alleen in 

bepaalde programma’s - de zogenaamde catalogus 

groenblauwe dienst, die is goedgekeurd in Brussel 

– financieel interveniëren, anders zit je in de staats-

steunproblematiek. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Waar het om ging, is dat wij geen nieuwe 

ambities hebben gesteld. Ik denk dat dit hoog tijd 

wordt. Het is mooi dat wij de ambities hebben be-

reikt, maar ik mag toch niet hopen dat wij ervoor 

gaan een ‘stand still-principe’ te handhaven? Ik 

hoop dat wij verder zullen gaan en dat de provincie 

Utrecht, net als bij het vorige plan van aanpak voor 

biologische landbouw, ervoor zorgt dat wij hierin 

een voortrekkersrol vervullen ten opzichte van de 

rest van Nederland.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Laat duidelijk zijn dat in Gedeputeerde Staten 

en Provinciale Staten positief gedacht wordt over de 

biologische landbouw. Bedrijven die daartoe willen 

overschakelen krijgen daarvoor, als dat mogelijk is, 

volop ruimte en medewerking. Binnen de AVP, dus 

naast datgene wat er is afgesproken en al is bereikt 

- zegt mevrouw Bodewitz dus dat wij nog een stapje 

verder zouden moeten gaan. Daarvoor zijn binnen 

de AVP wel mogelijkheden. Ook het ministerie van 

LNV had daarvoor een omschakelingsregeling met 

een bijbehorende premie. Die regeling is er inmid-

dels niet meer. Daarom zouden er binnen de AVP 

nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden, maar 

ook hier geldt dat de gebieden op pad zijn gestuurd 

met een bepaalde boodschap en daar werken zij nu 

aan. Als wij op enig moment, bijvoorbeeld bij de 

behandeling van de kaderbrief, zeggen dat biologi-

sche landbouw een extra speerpunt wordt, dan kun-

nen de gebieden met die wetenschap hun plannen 

indienen. Dat kunnen wij echter niet halverwege de 

rit doen.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Kan ik hieruit opmaken, als wij nu niet be-

sluiten extra aandacht aan biologische landbouw te 

geven, dat op het moment de kaderbrief aan de or-

de komt, daaraan prioriteit wordt gegeven? Kunnen 

hiervoor dan alsnog, ook in de overige gebieden, 

projecten worden ontwikkeld?

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Nee, ik heb gezegd dat als wij de kaderbrief 

bespreken met de Staten, de Staten bepalen wat de 

prioriteiten zijn. Als de Staten bij de bespreking 

van de kaderbrief tegen de gebieden zeggen dat zij 

aandacht moeten geven aan biologische landbouw, 

dan zal dat gebeuren. Dat moet mevrouw Bodewitz 

overigens regelen met haar collega’s in de Staten en 

niet met mij.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Mag ik het zo stellen: als dit dus nu niet is opge-

nomen in de gebiedsovereenkomsten, dan is het als-

nog mogelijk in de kaderbrief daarvoor priori-teiten 

te stellen en ervoor te zorgen dat dit alsnog gebeurt?

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Als wij vandaag gezamenlijk tot een besluit 

zouden komen over de sturingsfilosofie, dan is het 

mogelijk dat bij de behandeling van de kaderbrief 

de Staten duidelijk maken dat zij daaraan prioriteit 

willen geven, althans als dat een meerderheid van de 

Staten willen. En dan gaat dat gebeuren. 
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De VOORZITTER: Het lijkt mij helder: het ant-

woord is ja. 

De heer SELDENRIJK (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik ga even in op de motie en de amendemen-

ten. Wij hebben de motie mede ondertekend en zijn 

daarmee akkoord.

Wat betreft amendement A2 hebben wij een vraag 

aan de fractie van de PvdA. Is die fractie het met 

ons eens, als het argument is om duidelijkheid te 

creëren, dat wij het niet hebben over € 150 miljoen 

maar over € 65 miljoen? Wat ons betreft mag dit 

niet worden uitgelegd alsof het CDA niet of nooit 

meer geld wil wegzetten in het landelijk gebied. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij zouden eveneens wat helderheid krijgen over 

het amendement. Is het CDA bereid daarvan te ma-

ken ‘minstens € 65 miljoen’? De gedeputeerde heeft 

namelijk in de commissievergadering gezegd dat als 

er gebiedscommissies zijn die niet genoeg middelen 

hebben, zij geen zorgen hoeven te hebben en dat er 

aanvullende middelen gevonden zullen worden. 

De heer SELDENRIJK (CDA): Mijnheer de Voor-

zitter! Wat ons betreft stellen wij nu € 65 miljoen 

beschikbaar. Daar gaat het op dit moment om. Als 

in de toekomst het geld op is, praten wij hierover 

verder. Ik denk dat dat de meest relevante weg is. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wat vindt de heer Seldenrijk van de suggestie 

het amendement mee te nemen naar de begrotings-

behandeling op 17 december a.s.?

De heer SELDENRIJK (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! De gedeputeerde had wat dat betreft een goed 

punt. Wij handhaven echter het amendement. 

Ik ben benieuwd wat de indieners van amendement 

A3 zullen doen. Onze inbreng, en ook de inbreng 

van de gedeputeerde, in de eerste termijn over dit 

stuk was helder.

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

hebben in de commissie uitgebreid over een aantal 

zaken gesproken. Wij zijn niet van plan die discus-

sie over te doen. De fractie van de VVD heeft haar 

amendement bedoeld om helderheid te scheppen 

voor het gebied: de nu beschikbare middelen – van-

uit de coalitie – bedragen € 65 miljoen. Zo staat 

het in de tekst en zo hebben wij het bedoeld. Ik wil 

onderstrepen dat de fractie van de VVD er niet op 

uit is de uitvoering te vertragen. Juist niet. Volgens 

mij heb ik dat in mijn betoog wel duidelijk gemaakt. 

Wij zijn er ook niet op uit de spelregels te veran-

deren. Wij vonden het vandaag sowieso moeilijk dat 

de volgorde van de spelregels was aangepast, omdat 

wij de uitvoeringsprogramma’s 2007 vooraf heb-

ben laten gaan aan de gebiedsprogramma’s. Omdat 

wij het gevoel hebben dat een aantal gebieden hun 

programma’s nog niet op orde heeft, is dat voor ons 

moeilijk. Wij kunnen zeggen te wachten tot een eer-

ste kwartaal- of halfjaarrapportage over de uitvoe-

ring. Het gaat onze fractie echter juist om de stap 

die net daarvoor zit: is alles op orde in de gebieden 

en geven wij die gebieden gelegenheid, buiten de 

cijfers om, duidelijk te maken dat dit inderdaad zo 

is? De enige mogelijkheid die wij als VVD zien op 

dit moment is bij het uitvoeringsprogramma 2008 

– inderdaad kunnen wij in de kaderbrief daarover 

niets zeggen – een moment in te lassen, zonder dat 

dit vertraging oplevert, waarbij de gebieden uitleg-

gen hoe de zaak ervoor staat. Als er dan nog heel 

grote knelpunten zijn, wat kunnen wij als Provinci-

ale Staten of als Gedeputeerde Staten daaraan doen? 

Wij handhaven ons amendement.

De heer MARTENS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zal niet ingaan op de motie. Gedeputeerde Staten 

zullen komen met een voorstel en dan voeren wij de 

discussie over de vraag hoe wij het sturingsmodel 

graag ingericht willen zien. Ik ben blij dat Gedepu-

teerde Staten dit oppakken. 

In amendement A2 staat een bedrag van € 65 mil-

joen genoemd. Voor ons is dat de weerslag vanuit 

het akkoord. Bovendien staat het bedrag genoemd 

in het dikke pak papier achter het besluit. Inhoude-

lijk verandert er dus niets. In het besluit zelf stond 

het bedrag echter niet genoemd. Dat is erg vreemd. 

In het amendement wordt het nog eens expliciet 

uitgesproken. 

Amendement A3. De gedeputeerde zegt dat de bui-

tenwereld geen onderscheid maakt tussen Gedepu-

teerde Staten en Provinciale Staten. Blijkbaar is het 

dan in tweede instantie wel de schuld van Provin-

ciale Staten als zij de uitvoeringsprogramma’s terug 

willen zien en er zou een ontzettend grote vertra-

ging optreden. Ik weet ook wel dat de buitenwereld 

de provincie ziet als één geheel. Wij moeten er als 

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten tezamen 

voor zorgen dat het besluitvormingsproces goed op 
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elkaar wordt afgestemd. Met het amendement zeg-

gen wij dat wij de kaderbrief als uitgangspunt zien, 

maar dat wij voor 2008 de uitvoeringsprogramma’s 

– liefst eenmalig, maar dat hangt af van de inzet van 

Gedeputeerde Staten – willen terugzien. Wij willen 

het amendement handhaven.

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik bedank de gedeputeerde voor zijn beant-

woording, maar ik ben daar niet helemaal tevreden 

mee. Ik heb opmerkingen gemaakt over de race 

tegen de klok, de prioritering binnen de gebieds-

commissies en het vlug realiseren van gemakkelijke 

en snelle projecten. De gedeputeerde heeft daarop 

gezegd dat het niet erg is als er andere projecten vol-

doende in beeld zijn. Ik wil daarop graag wat meer 

toelichting krijgen. Hoe kunnen wij garanderen dat 

die andere projecten inderdaad voldoende in beeld 

zijn en hoe ziet de gedeputeerde daarin zijn rol?

Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag over 

cofinanciering. In hoeverre ziet de gedeputeerde 

daarin een rol op het moment dat cofinanciering 

teruggebracht wordt naar groen-voor-rood? Graag 

hoor ik daarop een uitgebreid antwoord. 

Als wij kijken naar de gebiedscommissies die inge-

sproken hebben en de papieren die zij hebben aan-

geleverd in juli, bleek de grondpolitiek hun grootste 

zorg te zijn. Ik heb gevraagd of Gedeputeerde Sta-

ten bereid zijn de voor- en nadelen van een actieve 

dan wel een faciliterende grondpolitiek in kaart te 

brengen voordat wij het daarover gaan hebben. Ook 

op die vraag heb ik geen antwoord gehad. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! De gedeputeerde heeft een aantal dingen 

gezegd over de aankoopstrategie. Laat duidelijk zijn 

dat ook GroenLinks agrarisch natuurbeheer en par-

ticulier natuurbeheer uitstekende sporen vinden om 

te komen tot realisering van de EHS. Die aankoop-

strategie is hard nodig, ook in tijden dat zaken min-

der snel gaan of waar in bepaalde gebieden minder 

zaken tot stand komen dan je zou wensen. Ik denk 

dat het alleen maar belangrijk is de dingen te reali-

seren die je kunt realiseren en dat je in die gebieden 

heel actief je voelhorens uitsteekt en dat je de kan-

sen grijpt die er zijn.

De motie kunnen wij volledig ondersteunen. 

Amendement A2 is volstrekt prematuur. Het college 

heeft daar gelijk in. De discussie daarover voeren wij 

in december. 

Wat betreft amendement A3 kan ik mij heel goed 

voorstellen dat wij, praktisch gezien, bij het tweede 

aandachtsbolletje een andere datum kiezen. Ik denk 

echter wel dat wij ons startpunt heel goed moeten 

markeren.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik begin met amendement A3. Wij hebben goed 

geluisterd naar het verhaal van de gedeputeerde. Wij 

hebben zojuist nog even de koppen bij elkaar gesto-

ken en onder het tweede aandachtsbolletje mag men 

lezen: “in de commissie RGS ná de zomer…”. In 

overleg met de indieners stel ik deze aanpassing van 

het amendement voor. 

Verder bedank ik de gedeputeerde hartelijk voor 

zijn reactie en voor de beantwoording van alle vra-

gen. De gedeputeerde stelde daarbij dat mensen die 

wel willen, zeggen: “Er is geld, laten wij aan de slag 

gaan.” Deze zinsnede is mij opgevallen en die heb  

ik genoteerd. 

Ik herinner mij van de bijeenkomst met alle ge-

biedscommissies dat een van hen nadrukkelijk zei 

dat de gebieden vooruit konden, maar dat het wer-

ken was met de handrem erop. Dat vind men na-

tuurlijk niet leuk. Ik wil dit punt nog wat verder uit-

diepen, omdat mijn betoog in de eerste termijn voor 

een deel als kletskoek is afgewezen. Daardoor voel 

ik mij uiteraard aangesproken. Er werd verwezen 

naar een ontwerpbesluit van de Statenvergadering in 

december 2006. Ik heb dit besluit er even bij gepakt. 

Het besluit is op het laatste punt geamendeerd. Het 

punt dat ik nu zal voorlezen is echter niet geamen-

deerd: “In het overdrachtsdocument voor de nieuwe 

Staten op te nemen dat naast het ten minste voort-

zetten van het huidige investeringsniveau voor het 

landelijk gebied, een bedrag noodzakelijk is van € 

10 miljoen”. Dus ik moet u inderdaad gelijk geven: 

het gaat om het overdrachtsdocument en het betreft 

intentiegeld, maar er wordt wel nadrukkelijk gesteld 

dat het gaat over noodzakelijkheden en over het 

voortzetten van het huidige investeringsniveau. Dus 

ik denk dat mijn verhaal geen kletskoek was, maar 

dat wij vanuit de Staten misschien iets verkeerd 

hebben gedaan op het gebied van verwachtingsma-

nagement. Ik zal hierover nu niet verder spreken, 

maar ik accepteer het gegeven dat de coalitie heeft 

besloten zoals het heeft besloten. De fractie van de 

VVD heeft al gezegd daarover niet tot in lengte van 

dagen te spreken. 
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Ik ben blij met de opmerking van de gedeputeerde 

en met de ruimte die hij heeft gegeven om bij de 

midterm review te kijken naar eventuele bijstelling 

van de middelen. Dat moment zullen wij zeker aan-

grijpen. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dank de gedeputeerde voor zijn manhaftige be-

toog om in elk geval amendement A3 van tafel te 

krijgen. Hij heeft het uitermate goed geprobeerd. Ik 

moet hem gelijk geven dat als zo’n amendement in 

de eerste termijn op tafel ligt, je feitelijk bezig bent 

tegen een dichte deur te kletsen. Ik kan mij bij zijn 

gevoelens daaromtrent wel iets voorstellen. Maar 

ook de gedeputeerde wist vanuit de commissie welke 

gevoelens er bij de Staten leven en dat zij een veilig-

heidsklep willen inbouwen in dat eerste jaar om een 

vinger achter de ontwikkelingen te houden. Dus ik 

begrijp zijn gevoelens, maar vanuit de controlerende 

functie van Provinciale Staten moeten wij die pas 

op de plaats maken. Via dit amendement tonen wij 

onze betrokkenheid bij dit belangrijke onderwerp. 

Dan amendement A2. Het is grappig, als je het over 

de Agenda Vitaal Platteland hebt, dat je moet con-

stateren dat de coalitiepartijen een ton boter op hun 

hoofd hebben. Daar komt het feitelijk op neer. Wij 

spraken zoeven over de begrotingsbehandeling en 

dat wij alles doorschuiven naar 17 december 2007. 

Alleen dit puntje nu net even niet. Ik zal er niet 

veel meer over zeggen, maar ik vind het niet chique 

en het spreekt niet van overtuigingskracht. Je bent 

namelijk bezig iets te doen, terwijl je zelf net hebt 

verkondigd dat je dat niet wilde doen.

Dan iets over motie M1. De motie is geheel in lijn 

met de visie die ik in de commissie heb verkondigd 

over hoe om te gaan met de rapportages. Wij kun-

nen ons daarin dus helemaal vinden en wij zullen de 

motie van harte ondersteunen. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Ook van mijn kant dank aan de gedeputeerde 

voor de uitgebreide reactie. Gezien de toezegging 

die is gedaan over de mogelijkheid die wij krijgen 

om bij de kaderbrief opnieuw te kijken naar de 

prioriteiten en dat op dat moment de mogelijkheid 

bestaat om meer prioriteit te geven aan versterking 

van ‘biologisch’, zullen wij hierover geen motie in-

dienen. 

Eén vraag wil nog graag opnieuw stellen, namelijk 

wat de oorzaak is dat er tot op heden weinig pro-

jecten zijn geweest wat betreft ‘biologisch’. Het kan 

zijn dat er wel iets is voorgesteld, maar dan is dat 

in één gebied geweest. Wat is er de oorzaak van dat 

er vanuit de andere gebieden geen voorstellen zijn 

voorgedragen?

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Er zijn nog een paar opmerkingen gemaakt, met 

name door de fractie van de PvdA. Misschien heb ik 

in de eerste termijn iets niet goed gezegd. Ik heb iets 

gezegd over de rol van Provinciale Staten en Gede-

puteerde Staten in de buitenwereld en dat wij als één 

provincie worden beschouwd. Als de Staten er in deze 

zaal voor kiezen de uitvoeringsprogramma’s 2008 in 

februari vast te stellen, dan zeggen die gebieden: “De 

províncie is twee maanden later met het goedkeuren 

van onze uitvoeringsprogramma’s”. Punt. Dat wij dat 

hier in een lang debat hebben bediscussieerd, is niet 

zo erg interessant. Wij zijn dus twee maanden later 

met de vaststelling van de uitvoeringsprogramma’s en 

zij gaan dus twee maanden later aan de gang. Ik heb 

absoluut niets willen zeggen over wiens schuld dat is 

en dat is ook niet interessant, maar de gebieden ko-

men twee maanden later aan de gang, en dat vind ik 

jammer. Dat heb ik ermee willen zeggen. En zoals ik 

er in de eerste termijn al van overtuigd was, hebben 

de Staten daarin hun afweging gemaakt.

De fractie van de SP heeft enkele vragen gesteld die 

inderdaad wat uitgebreider beantwoord moesten 

worden. 

De grondpolitiek en het aankoopstrategieplan, zo 

hebben wij afgesproken, zullen wij in maart met 

de Staten bespreken. Laat ik duidelijk zeggen dat 

grondpolitiek/aankoopstrategie een erg belangrijk 

onderwerp is, waarmee wij een aantal doelstellin-

gen voor elkaar willen brengen, ook de doelstellin-

gen van de AVP, maar het gaat verder dan de AVP. 

Grondpolitiek betekent per definitie niet altijd: ko-

pen. Dat heb ik in de eerste termijn met mijn woor-

den willen zeggen, zodat ik meende dat ik de vragen 

hieromtrent voldoende had beantwoord. Nogmaals: 

wij komen met een aankoopstrategieplan en de be-

handeling hiervan voorzie ik in de Statenvergadering 

van maart 2008.

De fractie van de SP maakt zich zorgen over de 

cofinanciering van de gebieden. Bij de gebieden 

gaat het in de praktijk als volgt. Wij praten over 

gebiedsprogramma’s en over uitvoeringsprogam-

ma’s en uiteindelijk komt ‘de brug’ in beeld. En dan 
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pas kun je in het algemeen bij een gemeenteraad 

komen en zeggen: “Beste gemeenteraad, u moet 

nog wel even meebetalen aan die ‘brug’, dus aan die 

cofinanciering.” Dus als het over concrete program-

ma’s gaat en concrete uitwerkingen van voorstellen, 

dan komt de cofinanciering meestal wel in orde. 

Mijn ervaring is dat dit per definitie niet altijd 

groen-rood-opgaven worden; dus het is niet zo dat 

bepaalde zaken – bijvoorbeeld een fietspad – altijd 

onderdelen worden van de grote groen-rood-dis-

cussies die er op het gebied van ruimtelijke orde-

ning worden gevoerd in deze provincie. Natuurlijk 

komen die er ook nog wel; denk bijvoorbeeld aan 

Soesterberg en aan alle discussies die wij hier voe-

ren. In dit kader ervaar ik echter per definitie geen 

groen-rood-discussies als het gaat om de cofinan-

ciering van de gebieden.

De fractie van D66 ging in op mijn woorden over 

het ontraden van het amendement inzake de con-

trolerende functie van Provinciale Staten. De Staten 

moeten vooraf de kaders stellen en moeten ach-

teraf controleren. Als dat ook gebeurt met het vast-

stellen van het uitvoeringsprogramma, dan gaan de 

Staten op andermans stoel zitten. 

Tegen de fractie van de PvdD en tegen de fractie 

van de PvdA wil ik het volgende zeggen. Ik vat het 

maar even als volgt samen, gezien de politieke re-

aliteit van dit moment, maar eigenlijk heb ik er al 

voldoende over gezegd:

1. Ik ben blij dat wij aan de gang gaan met de AVP;

2. Ik ben blij dat wij er veel geld voor hebben. Of 

wij dat in december formeel moeten vaststellen 

of dat wordt besloten dat eerder te doen, laat ik 

aan de Staten;

3. Wij hebben met de Staten afgesproken dat wij in 

principe wensen te sturen als volgt: kaderbrief 

vooraf en verantwoordingsstructuur achteraf. 

Echter, de Staten kunnen vandaag bij amende-

ment voorstellen dat voor 2008 op een andere 

manier te regelen: het uitvoeringsprogramma 

vaststellen in februari 2008, waarbij de Staten ac-

cepteren dat de verantwoording daarover pas na 

de zomer kan plaatsvinden.

Nu, ik tel mijn zegeningen en stel vast dat wij in elk 

geval een verantwoordingsstructuur hebben afge-

sproken, die op termijn – vanaf 2009 – kan gaan 

werken via kaderbrief, een tweejaarlijkse rapportage 

en het op-de-koffie-uitnodigen van de gebieden. 

De Staten kiezen bij amendement A3 ervoor, als 

een soort startmoment, dat voor één keer anders te 

doen. Het college van Gedeputeerde Staten zal dat 

moeten accepteren als dat de politieke realiteit van 

dit moment is. En nogmaals, wij hebben maar één 

doel: wij zitten hier vier jaar en aan het eind van 

deze vier jaar moeten wij ervoor gezorgd hebben dat 

er heel hard gewerkt is door de gebieden en dat er 

heel veel geld is weggezet, zodat de vitaliteit en de 

kwaliteit van het landelijk gebied in deze provincie 

substantieel verbeterd is. Daar doen wij het alle-

maal voor.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb in deze discussie nog niets ge-

zegd. De commissievergadering was voor onze frac-

tie duidelijk. Het is een heel complexe, maar niet 

concrete zaak. Wij willen graag alles delegeren aan 

de gebieden. Onze houding daarin is: laten wij dat 

dan ook doen voor wat betreft het college. In die zin 

zijn wij tegen alle amendementen en tegen de motie. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provin-

ciale Staten amendement A2, met de aantekening 

dat de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de SGP, 

de PvdD en Mooi Utrecht geacht worden tegenge-

stemd te hebben. 

De VOORZITTER: Bij amendement A3 worden de 

Staten bij het tweede aandachtsbolletje geacht te 

lezen: “in de commissie RGW na de zomer 2008 …”. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinci-

ale Staten amendement A3, met de aantekening dat 

de fracties van het CDA, de SGP en Mooi Utrecht 

geacht worden tegengestemd te hebben. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provin-

ciale Staten motie M1, met de aantekening dat de 

fractie van Mooi Utrecht geacht wordt tegengestemd 

te hebben. 

Waarborg	continuering	Programmabureau		

Hart	van	de	Heuvelrug

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

de orde is “Continuering Programmabureau Hart 
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van de Heuvelrug”, niet aan de orde is “Continue-

ring Programma Hart van de Heuvelrug”. Waarom 

zeg ik dat zo met nadruk? In de laatste commis-

sievergadering heeft de gedeputeerde de afspraak 

bevestigd, zoals die is gemaakt in de Statenverga-

dering van september 2006, dat de uitgangspunten 

nog ter discussie gebracht zouden worden en dat 

daarbij eveneens de betrokkenheid van de omgeving 

– die omgeving is verder dan een omgeving op een 

kilometer afstand – vorm gegeven zou worden mid-

dels een hoorzitting. Dit betekent dat onze fractie 

vandaag instemt met de geldstroom die nodig is om 

het Programmabureau te doen continueren. Het 

betekent echter niet dat het programma dat aan dit 

bureau wordt meegegeven, eveneens vastligt. De 

komende vergadering praten wij over de uitgangs-

punten en er zijn wat nieuwe feiten, ook rondom 

het advies van de Urban Land Institute. Wij wachten 

daarom de komende commissievergadering af, waar-

in wij bespreken wat het programma gaat worden, 

waarna het programma kan worden vastgesteld en 

op basis waarvan men kan gaan werken. 

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dit voorstel dient ervoor te beslissen om voor 

de komende jaren € 750.000 voor het Programma-

bureau Hart van de Heuvelrug vrij te maken. Het is 

een groot bedrag, maar het is ook een groot belang. 

Het gaat namelijk vooral over de Vliegbasis Soester-

berg. Dat staat ook duidelijk in de toelichting en om 

het eenvoudig te maken, beperken wij ons dan ook 

tot Vliegbasis Soesterberg.

Wij hebben enige moeite met dit voorstel, vooral 

met de bijbehorende toelichting. In de toelichting 

staat dat genoemd bedrag nodig is om het pro-

grammabureau voort te zetten. Om te komen tot 

de beoogde overeenkomst, is het noodzakelijk dat 

er voldoende draagvlak is. Het is heel goed dat het 

college doorheeft dat er draagvlak nodig is, alleen 

was dat blijkbaar de vorige keer nog niet nodig. Het 

steekt de fractie van de SP dan ook dat het draag-

vlak nu voor het eerst in dit project nodig is en dat 

het vorige college het draagvlak hierbij vergeten is. Is 

de gedeputeerde op de hoogte van de discussie die al 

geruime tijd loopt bij de bevolking van Zeist, Soest 

en in de beide gemeenteraden over wat zij met dit 

project willen? De bevolking van Zeist en Soest voelt 

zich zeer betrokken bij dit project. Het vergeten van 

het draagvlak door het vorige college moet als een 

omissie worden gezien. Een omissie, die naar ik aan-

neem het komende college nooit meer van plan is te 

maken bij dit soort majeure projecten. Graag hoor 

ik dat ook van dit college. 

De tweede reden voor de extra kosten is dat er ver-

traging is opgetreden in het tekenen van de contrac-

ten voor het project Vliegbasis Soesterberg. Ik zou 

kunnen denken: “OK, die vertraging is opgetreden, 

dus hebben wij een tijdje niets kunnen doen en dan 

zal er geld over zijn.” De gedeputeerde heeft in de 

commissie daarover gezegd dat dit een stuk moeilij-

ker ligt. Het projectbureau werkt aan meer projec-

ten dan alleen de Vliegbasis Soesterberg. Dan is het 

heel vreemd dat in het voorstel staat dat voor het 

gemak van Provinciale Staten er alleen gesproken zal 

worden over de Vliegbasis Soesterberg. Het lijkt mij 

dat er dan bijna getornd wordt aan het budgetrecht 

van Provinciale Staten. Er wordt gezegd dat wij  

€ 750.000 nodig hebben, maar dat is dan, gewoon 

heel simpel, alleen voor de Vliegbasis Soesterberg. 

Dat vind ik jammer en ik hoop niet dat er al te vaak 

van deze manier gebruik zal worden gemaakt. Er 

zou natuurlijk wel een ontzettend groot voordeel 

zijn, want dan zien wij de begroting 2009 in een 

beperkt formaat langskomen, waarin staat dat de 

provincie een heleboel leuke dingen wil doen en 

dat daarvoor veel geld nodig is. En dat is het dan. 

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik hoop niet 

dat hiermee een precedent wordt geschapen. Ik wil 

graag horen dat wij zoiets niet vaker op die manier 

uitvoeren. 

De heer FASTL (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Zoals men zal begrijpen heeft GroenLinks er veel 

voor over om de Heuvelrug het hart te geven dat 

het verdient. Dit houdt in dat ook het voortraject, 

zoals financieel als kwalitatief, gewaarborgd dient 

te zijn. Het verzoek om een extra financiële impuls 

voor het programmabureau past hier logischerwijs 

bij. Wat betreft de kostendekking van de Vliegbasis 

Soesterberg acht de fractie van GroenLinks echter 

een complete financiële verevening à la Hart van 

de Heuvelrug niet noodzakelijk. Dit ligt geheel in 

de lijn van het advies van Urban Land Institute om 

de Vliegbasis Soesterberg vooral als natuurgebied 

in te richten. Dat zal ertoe leiden dat het terrein 

aan nationaal belang wint. Een mooie bijkomstig-

heid is dat er een financiering vanuit de rijksover-

heid te verwachten is. Let wel: dit sluit provinciale 

financiering uiteraard niet uit. De fractie van 
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GroenLinks kan dus met volle overtuiging met het 

verzoek instemmen.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik denk dat de heer Ruijs correct duidelijk heeft 

gemaakt dat toen de uitgangspunten vastgesteld zijn, 

iedereen aan het werk is gezet. Ik heb gezegd dat 

als de wereld verandert – omdat wij willen dat die 

wereld verandert en omdat er dingen in de samenle-

ving veranderen – dat wij daarover nog wel moeten 

kunnen spreken met elkaar. Dat is door mij in de 

commissievergadering toegezegd en dat herhaal ik 

hier nog een keer. Op 19 november a.s. wordt in de 

commissie RGW uitgebreid tijd ingeruimd om te 

vertellen hoe die wereld is veranderd en ook om de 

commissie de kans te geven daarover uitspraken te 

doen. Dat is wat er wordt bedoeld met het voorbe-

houd op de uitgangspunten, zoals dat dit voorjaar 

besproken is.

De heer Duquesnoy heeft enkele opmerkingen ge-

maakt over draagvlak, over vorige colleges, komende 

colleges en colleges die er nu zitten. Wij gaan geen 

staatsrechtelijke discussies voeren, maar ik wil op-

merken dat daar geen verschil in zit. Het huidige 

college is verantwoordelijk voor datgene wat het 

vorige college heeft gedaan, zoals het komende col-

lege verantwoordelijk zal zijn voor datgene wat wij 

hier bedenken. Er is dus alleen maar sprake van: het 

college en het college hecht zeer aan draagvlak in de 

samenleving bij grote ruimtelijke ingrepen. Dat is 

geen nieuws. Dat spreekt het college uit en dat zet 

het college in collegeprogramma’s, coalitieakkoorden 

en beleidsstukken. Het college neemt dat draagvlak 

serieus, ook als het gaat om spannende en zware 

dossiers die door collega’s worden getrokken. 

De opmerking over het budgetrecht kan misschien 

nog even worden toegelicht?

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! In het voorstel staat dat wij € 750.000 aan het 

Programmabureau Hart van de Heuvelrug geven. In 

de toelichting staat dat het college het voor de Sta-

ten eenvoudig wil maken en dat het gewoon gaat 

over de Vliegbasis Soesterberg. Toen vroeg ik mij af 

of wij het geld over hebben in verband met de ver-

traging. De gedeputeerde heeft daarop geantwoord 

dat het toch wat ingewikkelder in elkaar zit: het 

programmabureau doet meer en de Staten moeten 

het zo zien dat het maar een deel van het geld is. Als 

dat zo is, had ik liever duidelijk in het voorstel zien 

staan waar het precies om gaat. Het had er niet zo 

ruim moeten staan, zo van: om het voor de Staten 

duidelijk te maken, gaat het alleen over de Vliegbasis 

Soesterberg. Wij hadden dus wat meer inzicht willen 

hebben: waarop is dit bedrag precies toegepast?

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik begrijp nu wat de heer Duquesnoy bedoelt. 

Hart van de Heuvelrug is een project uit de Agenda 

2010 met daarin een bedrag van € 10.000.000. Wij 

hebben gedurende de rit met elkaar geconstateerd 

dat vanwege een beslissing op rijksniveau de Vlieg-

basis Soesterberg daar als onderwerp bij gekomen 

is. Vliegbasis Soesterberg is een extra, complicerend, 

spannend en interactief proces. Dat kost meer tijd 

en dus meer geld. Het college komt voor dat geld bij 

de Staten. En dat staat in het voorstel. Volgens mij 

kunnen wij het niet gemakkelijker maken. Het doet 

recht aan het budgetrecht van de Staten; zij moe-

ten er ja of nee tegen zeggen. Er staat overigens bij 

waarvoor het precies is: het zijn 'menskosten'. Het 

programmabureau houdt dus in menskracht die wij 

nodig hebben in dit project. 

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ja, dat begrijp ik allemaal wel. Er wordt echter 

in de toelichting heel duidelijk gezegd dat vanwege 

de vertraging in het tekenen van de contracten, het 

geld nu wordt gebruikt. Dan denk ik dus dat dit 

geld vorig jaar niet is gebruikt. Daarover heb ik een 

vraag gesteld in de commissie en daarop heeft de 

gedeputeerde geantwoord dat het allemaal wat inge-

wikkelder ligt. Die ingewikkeldheid had ik liever 

duidelijk omschreven gezien in het voorstel. 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Zo verschrikkelijk ingewikkeld ligt het nu ook 

weer niet. Wij zullen langer bezig zijn met Soes-

terberg. Wij hebben er ook echte tussenstappen in 

zitten, onder andere een tussenstap met de Staten 

en een tussenstap met de samenleving. Die tussen-

stappen kosten meer tijd, meer menskracht, dus 

meer mensuren. Overigens is er ook vorig jaar heel 

hard gewerkt. Nogmaals, ik vind het allemaal heel 

duidelijk.

De heer Fastl heeft inhoudelijke opmerkingen ge-

maakt over de manier waarop de fractie aankijkt 

tegen de herontwikkeling van de vliegbasis. Ik ga 

voorlopig uit van datgene wat ik vanuit afspraken 
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met de Staten heb meegekregen. Die afspraken hou-

den in dat wat wij daar als kosten hebben, moeten 

terugverdienen. Als de Staten er in meerderheid an-

ders over denken, dan moeten zij dat op 19 novem-

ber a.s. aan het college meegeven. De inhoudelijke 

discussie dient vanavond niet plaats te vinden. 

De VOORZITTER: Ik ga over tot afhandeling van 

het voorstel. 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik wil graag een stemverklaring afleggen. In 

principe gaan wij akkoord met het besluit. Ik sluit 

mij graag aan bij de woorden van gedeputeerde: wij 

voeren heel graag de discussie over het ruimtelijk 

plan en het automatisme rood-voor-groen, waarbij 

alle groene ontwikkelingen betaald moeten worden 

door rode functies. Dat voorbehoud staat overigens 

in het besluit: “In beginsel dient dit bedrag als kos-

tenverhaal via een bijdrage uit de grondexploitatie 

teruggestort te worden in de reserve structuurfonds”. 

Dat komt bij de besluitvorming over het ruimtelijk 

plan aan de orde. Dat voorbehoud willen wij  

nadrukkelijk maken.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij sluiten ons aan bij de fractie van de Christen-

Unie en maken precies hetzelfde voorbehoud. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! 'Budgettair neutraal' staat ook bij ons ter 

discussie, maar wij zeggen: met voortgang aan de 

slag. Dus het geld beschikbaar stellen is prima. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

Instelling	“Ad	hoc	commissie	nieuwe	WRO”

De VOORZITTER: In het besluit dat voorligt, wordt 

u geacht te lezen in de plaats van mevrouw  

Bodewitz: mevrouw Verkleij.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten bij acclamatie overeenkomstig het gewijzigde 

voorstel.

Wabo,	projectbudget	2008	en	reservering	geld	voor	

nieuwe	taken	2009

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij kunnen ons vinden in het voorstel. Wij heb-

ben één opmerking van algemene aard. Wij kunnen 

ons voorstellen bij deze specifieke wetgeving dat 

er goede contacten worden onderhouden met de 

medeoverheden en dat wij in dat kader zelfs een 

samenwerkingsceremonie zullen hebben. Wellicht 

had daarvoor een stelpost opgenomen dienen te 

worden van € 45.000. Ik wil het college meegeven 

die contactvergroting te bevorderen, maar ook of die 

samenwerkingsceremonie niet een beetje eenvoudi-

ger kan. 

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! De invoering van de Wabo (Wet algeme-

ne bepalingen omgevingsrecht) verheugt de VVD, 

omdat daarmee een vermindering van de admini-

stratieve lasten wordt bewerkstelligd en de één-

loketgedachte voor de burger essentieel is om een 

goede dienstverlening van de overheid te krijgen.

Wij hebben nog een vraag aan de gedeputeerde. De 

structurele lasten bedragen vanaf 2009 € 1.200.000. 

Wij hebben in de commissie al verzocht om inzicht 

te krijgen in de 'workload'. Wij gaan er namelijk van 

uit dat die € 1.200.0000 daaraan gekoppeld zal zijn. 

Wij vragen de gedeputeerde daarom alsnog dat in-

zicht te verstrekken.

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

Wabo is een uitdagend project. Dat moeten wij ui-

teraard aanpakken. Wij hebben één opmerking bij de 

ceremonie die kennelijk moet plaatsvinden. Wij snap-

pen wel, als je met veel gemeenten iets doet, dat je dat 

op een gegeven moment wilt vieren. Wij overwegen 

ons aan te sluiten bij het amendement dat nog zal 

worden ingediend door onze vrienden van de fractie 

van de SP. Wij wachten dat amendement af.
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Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De SP is uiteraard een voorstander van klantgericht 

optreden van de overheid en de één-loketgedachte 

is prima. Toch heeft de SP bezwaren tegen de Wet 

Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en wel de 

volgende:

• één loket is prima, maar de echte ellende voor 

mensen en bedrijven zit hem veel meer in de 

traagheid van de afhandeling van de aanvragen, 

vaak veroorzaakt door:

 •  het wegsaneren van het ambtenarenapparaat;

 •  het tekort aan integrale deskundigheid van de

   ambtenaren;

 •  en last but not least: het grote aantal conflicte-

   rende wet- en regelgevingen.

• De Wabo zal leiden tot extra overleggen en uit-

breiding van bureaucratische procedures achter 

dat ene loket, hetgeen alleen maar meer tijd en 

geld kost. Vergeet niet, de VNG heeft voor ons 

uitgerekend dat het hele Wabo-circus wordt op-

getuigd voor slechts 15% van de aanvragen. De 

overige 85% van alle vergunningaanvragen zijn 

enkelvoudig, en worden dus al door één loket 

behandeld. 

• Een ander zorgpunt voor de SP is de mogelijke 

problemen die ontstaan bij handhaving en  

calamiteitenbestrijding. Hoe zorgen we ervoor 

dat een burgemeester over de juiste informatie 

beschikt wanneer de provincie bevoegd gezag is 

geworden? 

Ondanks deze bezwaren kunnen wij het Gedepu-

teerde Staten natuurlijk niet kwalijk nemen dat zij 

de organisatie wensen voor te bereiden op de nieuwe 

aankomende situatie. Maar € 30.000 voor een feestje 

waar een paar handtekeningen worden gezet, is echt 

te gek voor woorden. D66 zal straks mede namens 

ons een amendement hierover indienen.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! In de commissievergadering hebben wij al even 

gediscussieerd over de Wabo. Ik stel hier de Wabo 

zelf niet ter discussie, want het lijkt mij een prima 

initiatief om tot die één-loketgedachte en de uitvoe-

ring ervan te komen. Wij hebben het in de commis-

sie met name gehad over de financiering van het 

project, omdat daarover nogal wat onduidelijkheden 

waren, met name over de posten die opgevoerd 

werden in het projectbudget. Wij hebben gelukkig 

vanmiddag een memorandum op onze tafels gevon-

den, waarin een en ander nader wordt toegelicht. Ik 

wil niet over allerlei posten gaan zeuren, maar de 

hoofdmoot voor onze fractie betreft die samenwer-

kingsceremonie. Het is ook al gezegd door enkele 

andere fracties. Je kunt je afvragen of je op deze 

manier een dergelijk bedrag moet inzetten. Ik zie 

bijvoorbeeld bij Inhuur advocaat, de final check, 

waar staat: “Deze post zou daarom kunnen worden 

teruggetrokken.” Ik ben benieuwd op welk moment 

dat dan kan. Echter, ten aanzien van de ceremonie 

stellen wij in een amendement, dat wij zullen indie-

nen samen met de fractie van de SP, voor dat bedrag 

voorlopig te halveren. Volgens mij moet je voor  

€ 15.000 al een zeer leuk feestje kunnen organiseren, 

waar iedereen zich buitengewoon goed kan verma-

ken. En overigens, wij hebben een aantal prachtige 

panden, waar wij zeker nogal wat invitées tegemoet 

kunnen zien. Het amendement luidt als volgt:

Amendement	A4	(D66,	SP): projectbudget 2008 Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 5 november 

2007 ter behandeling van het projectbudget 200�  

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

overwegende:

dat de provincie in 200� noodzakelijke voorbereidingen 

dient te treffen met betrekking tot de invoering van de 

Wabo op 1 januari 200�;

constaterende:

• dat een projectbudget ad € �75.000 wordt gevraagd 

ter dekking van deze voorbereidingen;

• dat binnen dit budget voor een samenwerkings-

ceremonie (het lieve sommetje van) € �0.000 is 

opgenomen;

wijzigen het besluit als volgt:

Een bedrag van maximaal € 15.000 beschikbaar te stel-

len ten behoeve van de samenwerkingsceremonie, waar-

door het totale bedrag ten behoeve van de projectkosten 

Wabo 200� op € ��0.000 komt. Dit budget wordt ten 

laste gebracht van de in de begroting 200� opgenomen 

stelpost nog toe te wijzen middelen, onder voorbehoud 

van instemming met het voorstel tot aanvulling van deze 

stelpost.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve deel uit van de be-
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raadslagingen. Het amendement kan worden verme-

nigvuldigd en rondgedeeld

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! In de commissie is uitgebreid stilgestaan 

bij dit voorstel en ook daar ging de discussie vooral 

over een klein puntje in de totale lasten. Ik wil eerst 

wat toelichten, voordat ik dat punt uitleg.

Wij proberen met de Wabo een nieuwe wijze van 

werken neer te zetten in goede samenwerking tussen 

provincie, gemeenten, waterschappen, brandweer 

en alles en iedereen die zich bemoeit met vergun-

ningverlening en -handhaving in deze provincie. Er 

verandert veel. Veel vergunningen die nu verstrekt 

worden door gemeenten hoeven niet meer verstrekt 

te worden; deze vallen onder Algemene Maatregelen 

van Bestuur. Op het gebied van milieu blijft er bij de 

gemeenten bitter weinig vergunningverlening over. 

De vergunningen die de provincie verleent op het 

gebied van milieu blijven in het algemeen in stand, 

maar de provincie wordt hierbij bevoegd gezag in 

het kader van bouw- en woningtoezicht en op het 

gebied van ruimtelijke ordening. Waar nu conflicten 

zitten in de regelgeving of waar maatregelen voor-

geschreven zijn in het kader van vergunningen door 

de provincie, terwijl de bouwvergunning door de 

gemeente niet verstrekt wordt – omdat zij het ergens 

niet mee eens zijn – zullen wij die conflicten niet 

meer hebben in de toekomst. Het is dus wel degelijk 

zo dat met het in één hand brengen van milieu- en 

bouwvergunningen, voorkomen wordt dat in de uit-

voering zaken heel lang blijven liggen of vertragen 

omdat twee overheden het niet met elkaar eens zijn.

Dan is het zo dat waar de vergunningplicht zit, 

ook de handhaving zit. Dat wil niet zeggen dat het 

voor al die zaken waar enkelvoudige vergunningen 

verstrekt worden, bemoeilijkt wordt. Daar blijft de 

overheid gewoon de overheid die zij nu ook is. Dus 

daar veranderen de taken niet of nauwelijks. De za-

ken zullen gewoon gestroomlijnd uitgevoerd kunnen 

blijven worden. Toch betekent de Wabo nogal wat. 

Je kunt je voorstellen dat je in zo’n traject afspraken 

moet maken over hoe je de zaken gaat regelen. Jet 

is niet mogelijk alle ambtenaren van de gemeenten 

die nu bezig zijn met vergunningen op het gebied 

van bouw- en woningtoezicht over te hevelen. Wij 

hebben dus gezegd dat in goede samenwerking te 

gaan doen met die gemeenten en dat wij over en 

weer gaan inhuren als dat nodig is. Daarover moe-

ten wij goede afspraken maken. Het moet ook zo 

zijn dat de dossiers goed naar elkaar toe gestuurd 

kunnen worden en dat men elkaars informatie kan 

lezen, zeker als het gaat om calamiteiten waarvoor 

een burgemeester verantwoordelijk is. Het moet zo 

kunnen zijn dat bij een bedrijf waarvoor de provin-

cie het bevoegd gezag is, hierover bij een gemeente 

toegankelijke informatie is waarover men direct 

kan beschikken als een geval van handhaving zich 

voordoet. Dat betekent dus dat over die informatie 

gecommuniceerd moet kunnen worden en dat ook 

hierover goede afspraken gemaakt worden. Hoe je 

in de praktijk hiermee omgaat, hoe de regels ge-

steld moeten worden, wie er verantwoordelijk is en 

blijft voor bepaalde zaken, moet goed uitgezocht 

worden. Dat zal een heel traject worden, ook in het 

kader van automatisering. Wij zijn daarmee met die 

gemeenten al een tijdje bezig en ook het komend 

jaar zullen wij zeker nog nodig hebben om dat goed 

vorm en inhoud te geven. 

Het project ligt nu voor. Daarin zijn belangrijke 

bedragen genoemd om het traject handen en voe-

ten te geven. Als klapstuk van dit alles vinden wij 

dat de mensen die het straks met elkaar moeten 

uitvoeren – de waterschappen, de bestuurders en de 

ambtenaren in die verschillende organisaties – bij 

elkaar moeten komen voor een goede aftrap en om 

de geest te krijgen om dit vanaf dat moment goed 

te gaan doen. Dan heb je misschien een zaal nodig 

voor 400 tot 500 mensen. Met die mensen moet je 

proberen de neuzen één kant op te krijgen. Het is 

geen feestje waar een paar handtekeningen gezet 

worden en waar een paar leuke borrels gedronken 

worden, het zal een bijeenkomst zijn waar lezingen 

gehouden worden en waar geprobeerd wordt een 

goede start te maken voor een langdurig project. 

Het betekent namelijk nogal wat voor iedereen. Aan 

het vertrouwen dat wij nu in elkaar hebben, zal dan 

handen en voeten gegeven worden.

Ik vind het jammer dat wij op het bedrag hierover 

zitten te miezemuizen. Dat vind ik er namelijk van 

als de Staten € 15.000 weghalen op het totale bedrag. 

Als de Staten dat echter doen, dan moet dat maar  

en dan moet het maar wat minder. 

De VOORZITTER: Wenst iemand het woord te 

voeren in tweede termijn? Dat is niet het geval. Ik 

schors de vergadering, want ik merk dat de Staten 

het amendement graag eerst uitgereikt krijgen. De 
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strekking van het amendement luidt de kosten voor 

de bijeenkomst van € 30.000 te halveren naar  

€ 15.000.

Schorsing van 17.4� tot 17.50 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De discussie over dit agendapunt hebben wij afge-

sloten. Ik ga over tot afhandeling van amendement 

A4.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinci-

ale Staten amendement A4, met de aantekening dat 

de fractie van Mooi Utrecht geacht wordt tegenge-

stemd te hebben. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel.

Sluiting

De VOORZITTER: Ik heb nog één mededeling.  

Het presidium heeft in zijn wijsheid besloten de  

Statenvergadering op 17 december 2007 – met  

daarin de algemene beschouwingen – te laten  

beginnen om 09.30 uur. 

Ik sluit de vergadering.

(Einde van de vergadering om 17.5� uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 17 december 2007.

De voorzitter,

De griffier,



- 5 november 2007, pag. 52 -



- 5 november 2007, pag. 5� -



- 5 november 2007, pag. 54 -


