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Daartoe besloten   ................................................................... 68 PS2008BEM30

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 juli 2008, dienst/
sector FIN, nummer PS2008BEM28, inzake prestatie-indica-
toren in programmabegroting 2009.
Daartoe besloten   68-73 
PS2008BEM28

STATEN	(provinciale)
Ingekomen stukken                                                       9
Voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 september 2008, 
dienst/sector SGU, nummer PS2008PS01, inzake 
benoeming leden commissie onderzoek geloofsbrieven.   PS2008PS01
Daartoe besloten  .................................................................... 9 

Voorziening vacatures Provinciale Staten (onderzoek 
geloofsbrieven) 9-10

Afscheid leden Provinciale Staten 10   

Vaststellen van de besluitenlijsten van 23 juni, 4 juli en 14 juli 
2008 en de notulen van 19 mei, 23 juni, 4 juli en 14 juli 2008. 10
Ontslagverlening leden van GS 10-20
Motie M1, ingediend door de fractie van GroenLinks, inzake 
aftreden van het college van Gedeputeerde Staten.
De motie is verworpen. 11
Daartoe besloten .................................................................... 13

Motie M2, ingediend door de fractie van de PvdA, inzake  11-12
waardering voor de werkzaamheden voor de vertrekkende 
gedeputeerden mevrouw Dekker en de heer De Wilde.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten  ....................................................................  14
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Voorstel van Gedeputeerde Staten van 23 september 2008, 
dienst/sector Griffie, nummer PS2008PS02, inzake bespre-
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Motie M3 (gewijzigd), ingediend door de fracties van 
GroenLinks, PvdA, D66, SP en PvdD, inzake inzicht in 
verwachte ontwikkelingen van de reservepositie. 40
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten  ....................................................................  64

Motie M4, ingediend door de fracties van GroenLinks, 
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Daartoe besloten  ....................................................................  73 PS2008RGW21
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drs. P.W. Duquesnoy, Zeist
C.J.J. van Ee, IJsselstein
J. Fastl, Utrecht
mevr. drs. N.M. van Gemert, Utrecht
mevr. drs. J.M. de Heer-Verheij, Veenendaal
mevr. L. Hogema, IJsselstein
mevr. N.P.B. van 't Hooft, Amersfoort
mr. P. Kelder, Driebergen-Rijsenburg
ing. D. Kiliç, IJsselstein
H.R.A.L. Klein Kranenburg, Hagestein
J.F.M. Kloppenborg, Utrecht
J. Konijnenbelt, Leusden
C.J. van Kranenburg MA, Driebergen
mevr. D. Lamers-Tiecken, Nieuwegein
J.W.R van Lunteren, Hoogland
ir. R.J. Martens, Utrecht 
mevr. H. Nap, Veenendaal
mr. drs. L.W. Nooteboom, Veenendaal
drs. B. Nugteren, Utrecht
mevr. A.M.A. Pennarts-Pouw, Montfoort
P.C. Pollmann, Doorn
drs. T.G.P.M. Ruijs, Zeist
P. Seldenrijk, Eemnes
mevr. Y. Smit, Maarssen
ir. M. Snyders, Baarn (tot 18.1� uur)
mevr. drs. R.C.M. Stadhouders, Bilthoven
mr. J.J.J. Streefland, Utrecht

mevr. drs. J.C.M. Versteeg, Utrecht
drs. R.E. de Vries, Hollandsche Rading
mevr. drs. H.D.I. Walta-auf'm Keller, Veenendaal
G.J. van der Werff, Hoogland

Afwezig:
mevr. mr. K.J. Fokker, Driebergen
mevr. A. Jonkers-Cornelisse, Eemnes
mevr. ir. A.A. Swets, Utrecht 

Leden	van	Gedeputeerde	Staten
J. Binnekamp, IJsselstein
mr. J.H. Ekkers, Vianen
mevr. M. Haak-Griffioen, Woerden
drs. W. de Jong, Houten
drs. R.W. Krol, Soest
mevr. A.H. Raven BA, Utrecht 

Voorzitter: R.C. Robbertsen, commissaris van de Koningin
Griffier:  L.C.A.W. Graafhuis
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Opening.

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik heet u al-
len welkom. Ook de pers en alle belangstellenden 
van harte welkom in deze bijzondere statenverga-
dering.
Mevrouw Jonkers, mevrouw Swets en mevrouw 
Fokker zijn vandaag afwezig. 

Vaststellen	agenda.

De VOORZITTER: Ik stel voor het vragenuurtje te 
verplaatsen naar agendapunt 14a, zodat wij zo snel 
mogelijk met het politieke debat kunnen beginnen. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wil graag, voordat wij beginnen met het 
be-spreken van de toekomstige coalitie, de status 
van het huidige college vaststellen. Ik zou graag 
op dit punt een motie willen indienen, waarin wij 
bepleiten dat het huidige college in zijn geheel zal 
aftreden, aangezien daarvoor geen draagvlak meer 
is in deze Staten. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Na 
de inbreng van de heer Nugteren zou ik daarover 
ook graag het woord willen voeren. 

De VOORZITTER: Dan denk ik dat wij het als 
volgt zouden kunnen doen. Wij behandelen de 
agenda-punten, behoudens agendapunt 4, in de 
aangegeven volgorde. Voor agendapunt 10 zullen 
wij spreken over de motie die de heer Nugteren 
wil inbrengen en waarover de heer Bos, naar aan-
leiding daarvan, wil spreken. Afhankelijk van de 
manier waarop dat debat verloopt, zullen wij de 
agenda inrichten. Het kan namelijk betekenen dat 
de agendapunten 11 en 12 in een ander perspectief 
komen te staan. 

Aldus wordt besloten.

Ingekomen	stukken

De VOORZITTER: Ik wijs u op de lijst van nageko-
men ingekomen stukken die is uitgereikt. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
de voorgestelde wijzen van afdoening.

Benoeming	leden	commissie	onderzoek	geloofs-
brieven

De VOORZITTER: Wij hebben hiertoe een voor-
stel uitgereikt. De commissie heeft een wijziging 
onder-vonden, in die zin dat zittend zijn mevrouw 
Doornenbal en de heer Bos en dat nieuw te be-
noemen zijn mevrouw Jonkers  en de heer Van 
Lunteren. 

Provinciale Staten besluiten bij acclamatie over-
eenkomstig het voorstel.

Voorziening	vacatures	Provinciale	Staten	(onder-
zoek	geloofsbrieven)

De VOORZITTER: Zoals u bij de ingekomen stuk-
ken hebt kunnen zien, hebben de volgende sta-
ten-leden laten weten de Staten te willen verlaten: 
de heren Van den Burg en Vos, mevrouw Dijk en 
mevrouw De Graaff. Conform de procedure zijn 
daartoe aangezocht: mevrouw Walta-auf’m Keller, 
mevrouw Lamers, en de heren Kelder en Noote-
boom. Daartoe moeten de geloofsbrieven worden 
onderzocht. Ik verzoek de commissie voor het 
onderzoek van de geloofsbrieven die taak nu te 
verrichten. Ik schors daartoe de vergadering.

Schorsing van 14.10 uur tot 14.14 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik 
geef het woord aan mevrouw Doornenbal.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De commissie onderzoek geloofsbrie-
ven heeft vier geloofsbrieven bezien en gecontro-
leerd. De geloofsbrieven voldoen geheel aan de 
vereisten die de wet daaraan stelt. Er zijn geen be-
letselen voor toelating tot de Staten van mevrouw 
Walta-auf'm Keller, mevrouw Lamers-Tiecken, de 
heer Kelder en de heer Nooteboom.

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik stel voor con-
form het advies te besluiten en deze leden toe te 
laten tot de Staten. 

Aldus wordt besloten.

Wij zullen overgaan tot de beëdiging, echter niet 
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voordat ik de commissie heb bedankt voor het 
werk dat zij verricht heeft.

De griffier geleidt de nieuwe Statenleden binnen.

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot de beëdi-
ging krachtens artikel 14 van de Provinciewet van 
mevrouw H.D.I. Walta-auf'm Keller, mevrouw D. 
Lamers-Tiecken, de heer D. Kelder en de heer L.W. 
Nooteboom.
De geloofsbrieven zijn onderzocht en er zijn geen 
beletselen geconstateerd om u te beëdigen in de 
Staten van Utrecht. Ik heb begrepen dat u allen de 
verklaring en belofte wilt afleggen. Ik lees u de bij 
wet voorgeschreven tekst voor. Ik vraag u deze te 
beantwoorden met de woorden: Dat verklaar en 
beloof ik.

"Ik verklaar dat ik, om tot lid van Provinciale Sta-
ten benoemd te worden, rechtstreeks noch mid-
dellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook 
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te 
doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 
aannemen.
Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de 
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van het provinciaal bestuur 
naar eer en geweten zal vervullen."

Mevrouw LAMERS: Dat verklaar en beloof ik.

Mevrouw WALTA-AUF’M KELLER: Dat verklaar en 
beloof ik. 

De heer KELDER: Dat verklaar en beloof ik.

De heer NOOTEBOOM: Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Dan wens ik u van harte geluk 
met uw toelating tot de Staten en dat u kunt gaan 
bouwen aan de toekomst van deze mooie provin-
cie. Ik wens u daarbij heel veel succes. Ik wil dat 
vergezeld laten gaan van bloemen en natuurlijk het 
applaus van de Staten. (Applaus)
Ik schors de vergadering.

Schorsing van 14.19 uur tot 14.2� uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Afscheid	leden	Provinciale	Staten

De VOORZITTER: Normaal is het zo dat wij bij 
dit soort bijeenkomsten de vertrekkende leden 
toespreken. Aangezien geen van hen hier aanwezig 
is, zal ik ervoor zorgen dat dit op passende wijze 
gebeurt en dat de passende attenties worden over-
handigd die bij een vertrek horen. 

Vaststellen	van	de	besluitenlijsten	van	23	juni,	4	
juli	en	14	juli	2008	en	de	notulen	van	19	mei,	
23	juni,	4	juli	en	14	juli	2008.

De VOORZITTER: Wij hebben drie wijzigingen 
ontvangen van mevrouw Versteeg. Ik stel voor die 
als zodanig op te nemen. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming stellen Provinciale Staten de besluitenlijsten 
van 23 juni, 4 juli en 14 juli 2008 en de notulen 
van 19 mei, 23 juni, 4 juli en 14 juli 2008 vast met 
inachtneming van de voorgestelde wijziging op de 
notulen van 23 juni 2008.

Ontslagverlening	leden	van	Gedeputeerde	Staten.
Afscheid	leden	van	Gedeputeerde	Staten.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Voordat wij aan het debat beginnen over een nieuw 
college en het daarbij behorende programma, lijkt 
het ons meer dan wenselijk de status van het hui-
dige college vast te stellen. Staatsrechtelijk is daar-
over wel het een en ander uitgezocht,maar het gaat 
hier over de politieke verhoudingen en de vragen: 
wat is dit college waard, zit het er nog, kan het 
blijven zitten als het draagvlak eronder is wegge-
vallen? Daartoe hebben wij een motie voorbereid, 
die wij graag willen indienen om de helderheid te 
geven die wij noodzakelijk achten. Wij denken, dat 
als er sprake is van een nieuw college – een nieuw 
college is een politiek anders samengesteld college 
dan het voorafgaande – het niet meer dan normaal 
is dat het college dat er zit terugtreedt. Dat is het 
geval bij reguliere situaties, dus na verkiezingen, 
en dat zou naar ons idee ook hier, in deze tussen-
tijdse situatie, het geval moeten zijn. Daarom stel-
len wij de volgende motie voor:
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Motie	M1	(GroenLinks)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 
bijeen op 29 september 2008, ter bespreking van 
het voorstel te komen tot een nieuw college van 
Gedeputeerde Staten, bestaande uit CDA, VVD en 
ChristenUnie;

constaterende:
dat door een vertrouwensbreuk tussen de fracties 
van het CDA, de VVD en de PvdA het draagvlak in 
de Staten voor het huidige college, bestaande uit 
deze drie partijen, is weggevallen;

en constaterende:
dat dit bevestigd wordt doordat er sprake is van 
een voorstel voor een college met een andere po-
litieke samenstelling en dat dit ook zodanig door 
CDA, VVD en ChristenUnie wordt gepresenteerd;

overwegende:
dat het huidige college derhalve niet langer op 
voldoende draagvlak in de Staten kan rekenen;

verzoeken:
alle leden van Gedeputeerde Staten hun zetels ter 
beschikking te stellen, opdat tot de vorming van 
een nieuw college kan worden overgegaan.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-
kend en maakt derhalve deel uit van de beraadsla-
gingen. De motie kan worden vermenigvuldigd en 
rondgedeeld. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Los 
van het debat dat plaatsvindt over de motie van 
de heer Nugteren, hebben wij ons als PvdA-fractie 
gebogen over de vraag, gegeven het feit dat hier 
een voorstel ligt van drie partijen voor een nieuwe 
coalitie, op welke wijze wij afscheid zouden willen 
nemen van onze gedeputeerden. Dat is wellicht 
wat vroeg, want je zou kunnen zeggen dat je eerst 
een debat gaat voeren over het nieuwe coalitieak-
koord en dat daarna, als dat coalitieakkoord wordt 
aangenomen, de PvdA-gedeputeerden terugtreden. 
Dit los van het eventueel aannemen van de motie 
van de heer Nugteren.

Wij hebben om praktische redenen overwogen, 
ook gezien de meerderheid die zich waarschijnlijk 
zal aftekenen voor deze nieuwe coalitie, dat het 
verstandig is op voorhand duidelijk te maken dat 
onze gedeputeerden bereid zijn terug te treden. Als 
fractie van de PvdA willen wij dat echter niet doen 
zon-der aan de Staten een motie van uitgeleide 
voor te stellen. Na behandeling van deze motie 
zullen onze gedeputeerden hun ontslag indienen 
bij de commissaris van de Koningin en zal me-
vrouw Dekker – en mogelijk zal de heer De Wilde 
dat ook doen – nog een kort woord spreken.
De tekst van de motie die wij hebben opgesteld 
luidt als volgt: 

Motie	M2	(PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bij-
een op 29 september 2008, ter bespreking van de 
coalitievorming van CDA, VVD en ChristenUnie;

hebben kennis genomen van het coalitieakkoord 
van genoemde partijen, "Accent 2008, slagvaardig 
verder", als gevolg waarvan de PvdA niet langer 
deel uitmaakt van het college van Gedeputeerde 
Staten;

constateren:
•  dat met de komst van de PvdA-gedeputeerden 

Dekker en De Wilde in 2007 een belangrijke 
kwaliteitsimpuls is gegeven op de terreinen 
waarvoor zij verantwoordelijk waren;

•  dat na het uitkomen van het auditrapport 
Jeugdzorg een integraal beleid is ontwikkeld 
voor de jeugdzorg in Utrecht, waarbij het kind 
centraal staat en waarin de instellingen, de 
gemeenten en de provincie zich gezamenlijk 
verantwoordelijk achten voor de uitvoering van 
het programma Utrechtse Jeugd Centraal;

•  dat een betekenisvolle versnelling is aange-
bracht in het versterken van de bestuurskracht 
in de provincie, resulterend in een statenbesluit 
tot herindeling en het Vecht- en Plassengebied 
en een ontwerpherindelingsbesluit voor de 
Utrechtse Vallei;

•  dat als nieuw initiatief van Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten een samenwerkingsagen-
da is ontwikkeld, waarin de verbinding is gelegd 
tussen gemeentelijke en provinciale activiteiten;

•  dat milieu en duurzaamheid, als een van de 
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hoekstenen van het beleid van dit college, op-
nieuw op de kaart zijn gezet door middel van 
beleidsplannen, kaderstellingen, toewijzing van 
nieuwe middelen en een revolving fund voor 
de stimulering van duurzame energie;

•  dat de (binnenstedelijke) woningbouw in de 
provincie een belangrijke impuls heeft gekre-
gen door de totstandkoming van het fonds 
Bouwen en Wonen, de toewijzing van extra 
middelen voor dat fonds en de stimulering van 
nieuwe initiatieven, zoals het particulier op-
drachtgeverschap en de starters-leningen;

•  dat de ontwikkeling van woningbouw tot 2015 
is neergelegd in de GS-nota Bouwen en Wo-
nen, waaronder een toevoeging aan het streek-
plan van 7000 extra woningen;

eveneens constaterende:
dat met de komst van deze beide gedeputeerden, 
die beiden van buiten het gebruikelijke circuit van 
Provinciale Staten komen, zoals dat ook het geval 
is met één van de gedeputeerden van het CDA, 
een belangrijke impuls is gegeven aan een nieuwe 
bestuurscultuur in de provincie Utrecht;

spreken als hun mening uit:
dat de PvdA-gedeputeerden mevrouw Marian 
Dekker en de heer Jan de Wilde op een meer dan 
uitstekende wijze hun taken hebben vervuld en dat 
de bereikte resultaten voor zich spreken.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-
kend en maakt derhalve deel uit van de beraadsla-
gingen. De motie kan worden vermenigvuldigd en 
rondgedeeld. 

Ik stel voor kort te schorsen om de beide moties 
te laten kopiëren, zodat iedereen beschikt over de 
teksten.

Schorsing van 14.�2 uur tot 14.�� uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik 
stel beide moties aan de orde, waarbij ik er op 
voor-hand van uitga dat als het tot stemming 
komt over deze moties, eerst gestemd wordt over 
motie M1. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Wij hebben hier een motie voorliggen die ervoor 
moet zorgen dat wij op een schone, nette manier 
afscheid kunnen nemen van het college, dan wel 
van de twee PvdA-gedeputeerden daarin. Laat ik 
beginnen met te stellen dat wij als fractie van D66 
deze motie zullen steunen, omdat wij van mening 
zijn dat door de ontwikkelingen die zich op 14 
juli 2008 hebben voorgedaan ten aanzien van de 
motie die toen door de fracties van de PvdA en 
de VVD is ingediend, het eigenlijk zo is dat Gede-
puteerde Staten hebben toegezegd, wanneer zich 
een nieuw college aandient met een nieuw coali-
tieprogramma, dat zij bereid zouden zijn terug te 
treden en daarvoor ruimte te maken. Wij hebben 
zojuist de besluitenlijst van die vergadering vast-
gesteld. Daarin stond ook die motie genoemd: die 
motie werd ingetrokken edoch overgenomen door 
Gedeputeerde Staten. Wat mij betreft is daarmee, 
naast datgene wat de heer Nugteren daarover 
heeft gezegd, helder dat Gedeputeerde Staten zelf 
duidelijk hebben gemaakt die stap te zullen wil-
len zetten. Ik kan mij voorstellen dat een aantal 
fracties, met name de coalitiefracties, zal zeggen 
dat dat nu ook weer niet helemaal de bedoeling is. 
Ik wil hen er echter met name aan herinneren dat 
die motie ook namens de fractie van de VVD is 
ingediend en dat zij zelfs het woord daarbij heeft 
gevoerd. Naar mijn mening kan het niet zo zijn 
dat als het even niet uitkomt, die motie onder het 
tapijt wordt geschoven en wordt vergeten. 
Wat mij betreft is die motie dus overgenomen 
door Gedeputeerde Staten en zal deze ook als 
zodanig worden uitgevoerd. Met deze motie wordt 
er eigenlijk een klein handje geholpen.

De VOORZITTER: Verder wenst niemand het 
woord te voeren, constateer ik. Ik denk dat het 
dan goed is dat ik, als uw voorzitter, de opmerking 
maak dat in het debat van 14 juli 2008 gesproken 
is over deze zaak. Namens het college is geant-
woord dat er ruimte gemaakt zou worden voor 
een nieuw college voor zover er behoefte of nood-
zaak was. Staatsrechtelijk kan een college echter 
maar op één manier naar huis gestuurd worden 
en dat is door een aangenomen motie. Er is geen 
enkele andere manier. De heer Nugteren peilt 
met zijn motie of die noodzaak namens de Staten 
aanwezig is, ja of nee. Vandaar dat deze motie als 
eerste aan de orde komt. Vervolgens zal motie M2 
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worden behandeld.
Ik stel voor over te gaan tot besluitvorming. Als 
eerste is aan de orde de motie M1over het terug-
treden van het college. 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provin-
ciale Staten motie M1. Tegen de motie hebben 
gestemd de fracties van het CDA, VVD, Christen-
Unie, SGP en Mooi Utrecht.

De VOORZITTER: Aan de orde is vervolgens de 
motie van uitgeleide. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-
zitter! Een stemverklaring. Wij zouden deze motie 
wel willen steunen, maar bij de constateringen 
staan enkele feiten genoemd waarmee wij zelf niet 
erg gelukkig zijn. Ik heb het over het versterken 
van de bestuurskracht en de toevoeging van 7000 
extra woningen aan het streekplan. Vanuit onze 
ambities zijn wij niet gelukkig met deze punten. 
Wij willen de motie echter wel steunen, omdat wij 
de constatering en de mening volledig delen. Met 
name over het beleid dat gedeputeerde De Wilde 
heeft gevoerd zijn wij erg enthousiast. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ook ik heb behoefte aan een stemverklaring, 
omdat ik tegen deze motie ga stemmen. Dat 
doe ik niet omdat ik de verdiensten van gedepu-
teerden mevrouw Dekker en de heer De Wilde 
ter discussie wil stellen. Geenszins. Deze motie 
echter – en het lijkt een beetje 'spijkers op laag 
water zoeken', maar ik vind het toch een vrij fun-
damenteel punt – schrijft een ingezet beleid, een 
collegiaal beleid, te zeer op de rekening van de 
individuele gedeputeerde. Dat lijkt mij niet cor-
rect. Als deze motie de formulering had gehad 
dat de inbreng van de gedeputeerden Dekker en 
De Wilde uitstekend is geweest, dan zou ik dat 
gesteund hebben. Echter, gelet op de voorgaande 
overwegingen, zie ik ervan af mijn steun aan deze 
motie te verlenen. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
De heer Bisschop en ik zijn het toch weer eens.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer De Vries schijnt daar af en toe van te 
schrikken.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Precies, je ziet soms verwante zielen in staats-
rechtelijke zaken. Ik wil echter zeggen dat wij alle 
waardering hebben voor de inzet en de zaken die 
de gedeputeerden hebben gepleegd. In de motie, 
zoals deze nu voorligt, zit een aantal zaken waar-
van wij, als fractie van D66, geen voorstander 
zijn geweest en waarvoor wij geen enthousiasme 
hebben getoond. Dan is er natuurlijk het punt dat 
de heer Bisschop naar voren bracht en dat nog 
fundamenteler is. Wij zullen niet met deze motie 
instemmen, echter wel met de woorden dat wij de 
inzet hebben gewaardeerd. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voor-
zitter! Ook voor de fractie van de SP geldt dat zij 
de inzet van de heer De Wilde en mevrouw Dek-
ker enorm heeft gewaardeerd. Wij zijn heel blij 
geweest met deze twee gedeputeerden. Ik vind het 
erg jammer dat zij weggaan. Wij kunnen de motie 
echter niet ondersteunen vanwege de constaterin-
gen en vanwege hetgeen de heer Bisschop gezegd 
heeft.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! De kaders van waaruit gewerkt is, on-
derschreven wij niet. De discussie is er geweest of 
wij moesten uitgaan van structuur of van mensen. 
Dan ging het om herindelingen, maar ook om 
mogelijk nieuwe stedelijke bebouwing. Op het 
moment dat je deze motie onderschrijft, moet je 
geen waardeoordeel of waardering hebben voor 
de manier waarop de ene of de andere visie is 
uitgesproken. Het gaat nadrukkelijk om de uit-
gangspunten. Omdat wij die uit-gangspunten niet 
onderschrijven, zullen wij deze motie niet steunen.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik vind het jammer dat sommige leden van 
de Staten niet voor deze motie zullen stemmen. 
Dat zegt volgens mij iets over de bestuurscultuur. 
Deze motie gaat namelijk niet over de precieze 
constateringen en dergelijke; daarover kun je ver-
schillend denken. Het gaat over de waardering die 
er is voor twee gedeputeerden, waarvan wij allen 
vinden dat zij het meer dan uitstekend hebben 
gedaan. Daarom stemmen wij voor de motie. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
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Voorzitter! Ik ben het met veel sprekers eens, 
maar trek toch een andere conclusie. Wij stap-
pen over een aantal details heen, want er is wel 
degelijk binnen de kaders gewerkt – en er is hard 
gewerkt – en er is wel degelijk grote waardering 
voor beide personen. Om die reden vinden wij het 
waard de motie te steunen.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provin-
ciale Staten motie M2. Tegen de motie hebben 
gestemd de fracties van de SP, D66, de SGP en 
Mooi Utrecht.

De VOORZITTER: Ik heb begrepen dat er behoefte 
is aan woordvoeringen. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben blij dat ik hier vandaag nog één 
keer het woord tot u allen mag richten. En ik heb 
er lang over nagedacht of ik dat zou doen, en zo 
ja wat ik u hier zou zeggen. Geen partijpolitieke 
standpunten. Maar ook geen beleefdheidsfrasen, 
hoewel dat natuurlijk wel het makkelijkst zou zijn, 
voor mij en voor u. Het is mijn persoonlijke kijk 
op wat ik hier in Utrecht en vooral in dit huis ben 
tegengekomen en heb gezien. 
In april vorig jaar ben ik verschenen voor een sol-
licitatiecommissie onder leiding van Ed van Thijn. 
Er werd een voorbeeldige procedure gevolgd en ik 
dacht, en dit is niet cynisch bedoeld: als dit een 
voorproefje is van de cultuur die ik ga aantref-
fen….
Al snel werd duidelijk dat ik jeugd, onderwijs en 
zorg zou gaan doen. Dat was natuurlijk ook de 
match. In tweede instantie kwam daar bestuur 
bij. Met name het onderwerp gemeentelijke her-
indelingen riep bij mij nou niet meteen warme 
gevoelens op. Maar daarin heb ik mij vergist. 
Het sturen van deze complexe processen, waarin 
emoties begrijpelijkerwijs een grote rol spelen, 
het stellen van doelen en termijnen en je daaraan 
ook houden, het contact met de gemeenten, met 
voor- en tegenstanders, je niet van de wijs laten 
brengen als er een enorme CDA-lobby in de Vallei 
ontstaat om je tegen te houden, de bewoners-
avonden en natuurlijk de discussies in deze zaal: 
ik heb ervan genoten en ik had graag met name 
het RSW-traject (Renswoude, Scherpenzeel en 
Woudenberg) afgemaakt. Ik hoorde nogal eens, en 
soms ging dat gepaard met veelbetekende blik-

ken: was ik niet één van hen, dat het nooit had 
mogen gebeuren dat Loosdrecht naar Noord-Hol-
land was gegaan en dat de provincie Utrecht daar 
forse steken had laten vallen. Ik hoop dat u nog 
eens aan die Noordhollandse mevrouw denkt, die 
hier een luttele zestien maanden gedeputeerde is 
geweest en dat u dat met name doet op 1 januari 
2011 als u de Scherpenzelers in uw provincie ver-
welkomt. Zestien maanden, één wetsontwerp her-
indeling in het kabinet, één ontwerp-herindeling 
ter inzage, vijf bestuurskrachtmetingen klaar of 
onderweg: ik heb begrepen dat er gedeputeerden 
zijn uit uw kring die in acht jaar tijd minder voor 
elkaar krijgen. Het is duidelijk dat zo'n productie 
en zo'n proces alleen goed kunnen verlopen als je 
ambtenaren om je heen hebt staan die dat onder-
steunen. Ik had op dit dossier het beste wat je als 
bestuurder kunt treffen. 

En dan de jeugdzorg. Wat trof ik aan: ruzies, 
rechtszaken en rapporten. Ook, of misschien wel 
juist, over de rol van de provincie zelf. Partijen 
die elkaar niet kenden, partijen die niet met elkaar 
spraken, partijen die met de rug naar elkaar ston-
den. Dát was de erfenis van de vorige periode, dát 
was de erfenis – en het is hard, maar het moet 
gezegd worden - van de gedeputeerde van het 
CDA. En ach, u weet hoe het er nu voor staat. Er 
ligt een ambitieus plan, dat ook landelijk de aan-
dacht trekt. Ik heb u gezegd in de Statenvergade-
ring van 19 mei dat ik pas tevreden ben, niet als 
u tevreden bent, maar als ouders en kinderen in 
Utrecht merken dat het werkt en dat ik hoop dat u 
over drie jaar, aan het eind van deze periode, net 
zo complimenteus bent als u toen was. Het plan 
is inmiddels voluit in uitvoering, het draagvlak is 
onverminderd groot, 29 gemeenten hebben over 
het elektronisch kinddossier, de verwijsindex en 
de totstandkoming van centra voor jeugd en ge-
zin vergaande afspraken gemaakt met elkaar en 
met de provincie. En laat ik u vertellen hoe zoiets 
werkt: op de vergadering van die 29 wethouders 
die - en dat kan ook niet anders - niet allemaal 
materiedeskundigen zijn, heb ik uitgelegd en toe-
gelicht wat wij graag wilden en waarom en dat het 
juist voor hen ook van belang was gezien hun aan-
staande nieuwe wettelijke taken. De wethouders 
in de stuurgroep Utrechtse Jeugd Centraal hebben 
aangevuld. Er zaten daar wethouders die vertelden 
dat zij van hun ambtenaren een negatief of afhou-
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dend advies mee hadden gekregen en die zeiden: 
als ik jullie zo hoor praten, moet ik het advies van 
mijn ambtenaar maar terzijde schuiven, ik doe 
mee. En vervolgens lag er een unaniem besluit 
van alle Utrechtse wethouders jeugd en inmiddels 
van alle colleges van b en w. Ik wil maar zeggen: 
een plan, hoe mooi ook, is niet genoeg; het gaat 
om de uitvoering, om de sturing daarop, om 
mensen aan je te binden en het ze mee te laten 
maken. Eén wethouder vatte het mooi samen. Zij 
zei: "Tot voor kort kregen wij uit het provinciehuis 
missives, nu krijgen we uitnodigingen". 

Ik hoop dat u de ontstane spirit op dit o zo 
kwetsbare en politiek gevoelige dossier weet te 
behouden. Dat u in uw politiek sturen en hande-
len consequent redeneert vanuit wat goed is voor 
kinderen, jongeren en hun ouders. Dat kan alleen 
als u ten diepste bereid bent om voorbij de regels 
te denken, als u bereid bent om uw verantwoor-
delijkheid niet eng, maar ruim te formuleren, als 
u bereid bent om niet te redeneren vanuit uw 
bevoegdheden en ook niet vanuit belangen, of het 
nu die van instellingen zijn of van gemeenten of 
van de provincie. Dat kán, als u zoekt naar wat 
bindt, mensen en organisaties aanspreekt op hun 
verantwoordelijkheid en tegelijkertijd luistert naar 
wat zij nodig hebben om die verantwoordelijkheid 
waar te maken. En dat kan niet als, zoals ik vorige 
week uit Gelderland hoorde, uw a.s. portefeuil-
lehouder voor de takendiscussie tijdens een ge-
zamenlijke GS-vergadering roept dat de provincie 
zo snel mogelijk van de jeugdzorg af moet. Maar 
daar zou u zomaar een paar vragen over kunnen 
stellen, want u controleert de macht. Daar kom ik 
straks nog op terug.

Twee dossiers uit mijn portefeuille, allebei an-
derhalf jaar geleden nog in handen van het CDA. 
Je zou zeggen dat het CDA na zoveel …. Wat zal 
ik zeggen? Vriendelijk of iets minder vriendelijk. 
Mevrouw Doornenbal, het was gewoon een puin-
hoop. Er was zo'n puinhoop van gemaakt, dat 
het CDA de jeugdzorg toch wel wat verschuldigd 
was. Bestuurlijke continuïteit? Het CDA, dat op 
maandagmiddag tegen Wim Bos zegt dat alles nu 
in gereedheid is om te lijmen en hem uitnodigt 
daartoe het initiatief te nemen, en dat 's avonds 
een akkoord sluit met de ChristenUnie en daar-
mee mij dus wegstuurt op deze dossiers. Nu ja, 

dat ik te hard ging op de herindelingen en dat u 
dat niet uitkwam, kan ik mij nog voorstellen. Maar 
de Jeugdzorg?

Komt er dan niets goeds voort uit deze crisis? Is 
er dan helemaal geen goed nieuws te melden? 
Nee, zo erg is het niet. Er is wel goed nieuws. U 
gaat nu aan de bestuurscultuur werken. Dat is 
goed nieuws. En daarbij wens ik u heel veel wijs-
heid, moed en sterkte. Want dat zult u nodig heb-
ben. U hoort het: een beetje cynisme begint erin 
te sluipen. 
U gaat namelijk werken aan een bestuurscultuur, 
waarin het nu nog mogelijk is dat Gedeputeerde 
Staten afspraken maken, bijvoorbeeld over het 
bezoeken van alle gemeenten, en dat er één ge-
deputeerde is die zich daar gewoon aan onttrekt 
en er ook niet op aanspreekbaar is. Of dat er een 
samenwerkingsagenda is, waaraan iedereen bij-
draagt en dat er dan één is die binnen en buiten 
de deur roept dat hij er niks in ziet en dat hij er 
dus niks aan doet. Aan die bestuurscultuur gaat u 
nu werken. 
U gaat werken aan een bestuurscultuur, waarin 
het nu nog mogelijk is dat mijn collega-gedepu-
teerden tegen mij zeggen dat ik groot gelijk heb 
in de kwestie van mijn huisvesting: wel een ap-
partement in Utrecht, maar ontheffing, om belas-
tingtechnische redenen, om mij in te schrijven. 
Tot ik het formeel vroeg. Toen stonden mijn col-
lega-gedeputeerden vooraan om de fractie van de 
VVD ervan te overtuigen dat daar natuurlijk geen 
sprake van kon zijn en dat het een crisis waard 
was. En later tegen mij: zoiets moet je gewoon 
doen en niet vragen. Dat is uw bestuurscultuur. In 
het geniep mag het. In het openbaar niet. 
En zo zijn er vele voorbeelden, die bij elkaar een 
patroon vormen en dan wordt/is het een cultuur, 
een bestuurscultuur. Ik zal ze u vandaag verder 
besparen, maar ik heb een lijst van dit soort pun-
ten en die overhandig ik aan de fractievoorzitter 
van de PvdA en het is verder aan hem wat hij er 
mee doet. 

Vorige week aan het einde van mijn laatste GS-ver-
gadering heb ik gezegd, en ik herhaal het hier, dat 
ik ervan overtuigd ben dat u vandaag weliswaar 
een nieuw college heeft en dat u ongetwijfeld zult 
zeggen dat de bestuurscrisis in Utrecht voorbij is. 
Dat voelt namelijk prettig, dat voelt comfortabel. 
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Echter, daarmee lost u de echte bestuurscrisis in 
Utrecht niet op. Die zit namelijk veel dieper. Die 
zit ten diepste in een onvoldoende controle op de 
macht van uw zijde en daarmee op de uitwassen 
aan de andere kant. Als u de macht niet contro-
leert, controleert de macht u en worden er geen 
consequenties verbonden aan bestuurlijk falen en 
aan persoonlijke dan wel bestuurlijke gedragin-
gen. U vergist zich als u denkt dat u met een paar 
structuurafspraken over de verhoudingen tussen 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten het 
probleem tackelt; natuurlijk, daar is ruimte voor 
verbetering, maar dat is niet het echte probleem. 
De bestuurscrisis in Utrecht zit in de cultuur van 
dit huis en in de cultuur van diegenen die hier 
vandaag de macht hebben, respectievelijk die 
macht weer naar zich toe getrokken hebben. En 
zij veranderen niet, want daarin zit voor hen geen 
enkel belang. En dus, vrees ik, verandert de be-
stuurscultuur in dit huis niet. 

Denkt u nu bij dit betoog niet dat ik alleen maar 
gefrustreerd ben. Dat is te makkelijk en boven-
dien, het is niet zo. Daarvoor ben ik te veel - Bart 
Krol refereerde vaker aan mijn afkomst dan ikzelf 
- de nuchtere Westfries. Als deze dagen voorbij 
zijn, en het schiet al aardig op, gaat bij mij de 
knop Utrecht om en ga ik verder met mijn leven. 
Een ervaring rijker en een illusie over fatsoen in 
de politiek armer. Ik heb mij de afgelopen zes-
tien maanden met ziel en zaligheid voor deze 
provincie ingezet om voortgang te maken op de 
dossiers, die aan mij zijn toevertrouwd. Gezien 
alle positieve reacties die ik heb gekregen, is dat 
gelukt. Ik wil hier graag de directie van de pro-
vincie, in het bijzondere de algemeen directeur, 
en de ambtenaren in mijn portefeuille hartelijk 
danken voor de samenwerking. Met name in het 
jeugdzorgdomein hebben wij een stevig robbertje 
gevochten, maar uiteindelijk mogen de resultaten 
er zijn. En dat telt. 
Ik dank de secretaresses en de medewerkers van 
de huishoudelijke dienst voor de keurige verzor-
ging en ik dank met name de chauffeurs voor 
hun uitmuntende dienstverlening en alle gezellige 
kletspraatjes onderweg.

Ik heb iets meegenomen. Een plantje. Dit plantje 
heeft de afgelopen zestien maanden in de ven-
sterbank van mijn keuken gestaan. Mevrouw 

Doornenbal herkent het vast. Inderdaad, dit is 
het plantje dat u mij en mijn kersverse collega's 
gaf bij onze installatie op 21 mei vorig jaar. Ik ben 
steeds van plan geweest het in vier jaar tijd tot 
grote bloei te brengen en weer terug te geven aan 
de goede gever, zodat zij hem kon doorgeven. Toe-
gegeven, ik heb geen groene vingers en ik praat 
ook niet veel met planten. Toegegeven. Maar dit 
was wel een verrekt lastig plantje om te houden. 
Dat komt omdat het niet zo geworteld is. Een paar 
maanden geleden – het zou zomaar kunnen dat 
het ten tijde van het begin van de crisis was, echt 
waar - dreigde 'ie los te komen van de grond en 
dus heb ik hem, proviso-risch, u ziet het, gespalkt. 
Daarna ging het weer beter, maar een week of 
drie, vier geleden zat 'ie ineens vol met dode pun-
ten. Ook die zijn eruit en de plant is er een beetje 
dunner van geworden. En vandaag geef ik het aan 
u terug. En aan u, voorzitter, overhandig ik de 
brief, waarin ik ontslag vraag als gedeputeerde van 
deze mooie provincie. 

Op de eerste dag van dit kwartaal, op 1 juli j.l., 
heb ik mij ingeschreven in de gemeente De Bilt. 
Morgen is het de laatste dag van dit kwartaal: een 
mooie dag om mij weer in te schrijven in de ge-
meente Castricum. Ik wens u allen het allerbeste. 
(Applaus)

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb zitten nadenken of ik ook zo'n 
verhaal zou maken. Ik heb uiteindelijk besloten 
dat niet te doen. Niet, omdat ik u niet evenveel 
te ver-tellen heb als Marian, maar omdat ik er 
geen zin meer in heb. Geen zin meer, omdat na 
veertien maanden keihard werken er een periode 
ontstond, waarin je niet meer wist of je je eigen 
collega's nog kon vertrouwen en als iemand wat 
tegen je zei, wist je niet of dat werkelijk zo was. Ik 
heb eigenlijk de afgelopen twee maanden moeten 
constateren dat het politieke spelletje, zoals men 
het noemt, ook hier in dit huis doorgedrongen is. 
En dat was geen vreugde.

Ik ben de politiek met ambities en idealen inge-
gaan en heb die altijd eerlijk en open bedreven, 
naar mijn weten. Ik kan iedereen recht in de ogen 
kijken, maar ik heb kunnen constateren dat dat de 
afgelopen maand niet omgekeerd zo heeft kun-
nen zijn. Als je Bijbelse teksten zou nemen, dan 
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heeft de haan hier toch een paar keer gekraaid in 
dit huis. En dat is triest om te constateren. En dat 
is niet wat bij politiek hoort. En dat is niet wat bij 
mijn werk hoort. Het is dan ook bijna met vreugde 
dat ik afscheid neem van deze periode en ik wil 
die graag achter mij laten. Niet, omdat ik hier niet 
met enorm veel enthousiasme van ambtenaren, 
van collega's, uitstekend gewerkt heb. Ik heb een 
ontzettende steun gekregen - ik heb ook gezien 
dat dat in de wisselwerking goed ging in mijn 
portefeuille - om dingen voor elkaar te maken. Ik 
hoop dat u met elkaar in staat bent het tij te ke-
ren en er weer iets gezonds van weet te maken in 
deze provincie. Ik bied hierbij mijn ontslag aan.

De VOORZITTER: Ik wil graag enige woorden rich-
ten tot beide scheidende gedeputeerden.

Leden van de Staten, geachte aanwezigen. Politiek 
bedrijven is een hard vak. Dat weten wij allemaal. 
Doorgaans is het bij de provincie nogal rustig, 
maar ik moet zeggen dat deze zomer voor ons erg 
turbulent is. Dat heeft tot gevolg dat wij na weinig 
meer dan een jaar afscheid nemen van twee gede-
puteerden: Marian Dekker en Jan de Wilde. Dat is 
een afscheid dat niet voortkomt uit eigen wil van 
deze twee gedeputeerde en ook niet uit de wer-
king van politieke verantwoordelijkheid voor hun 
eigen doen of laten. In de Utrechtse midzomer-
crisis deed zich het merkwaardige feit voor dat op 
beide gedeputeerde hoegenaamd geen kritiek was, 
sterker nog: zij werden en worden geprezen om 
hun daadkracht, inzet en resultaatgericht beleid. 
Maar toch vertrekken zij en doen dat door het 
zojuist aanbieden van het ontslag. 
Zij moeten afscheid nemen van vastgelopen po-
litieke verhoudingen in onze Staten. Het is op 
dit moment niet, zeker niet vooruitlopend op de 
beraadslagingen die daarover plaatsvinden, mijn 
taak de crisis die zich vanaf half juni heeft ontwik-
keld, diepgaand te analyseren, maar toch wil ik 
er op dit moment wel een paar dingen over kwijt. 
Een paar lessen voor de toekomst moeten wij er 
namelijk wel uit trekken. Tot nu toe kende deze 
crisis alleen verliezers, maar ik ben ervan over-
tuigd dat als wij vanmiddag het debat waardig en 
goed met elkaar voeren, het dieptepunt als het 
ware hebben bereikt. Dan kun je alleen nog maar 
omhoog en is de crisis misschien ook een kans. 
Die kans hebben wij als wij goed weten te investe-

ren in goede onderlinge verhoudingen en commu-
nicatie. Daarbij zeg ik nog een keer nadrukkelijk 
dat goede communicatie twee- en misschien wel 
driezijdig is. Niet alleen praten, maar ook luiste-
ren en vervolgens conform handelen. Als wij de 
komende periode investeren in goede onderlinge 
verhoudingen, dan kan en moet er open en eerlijk 
over verschillen van opvatting gesproken worden. 
En er móet over gesproken worden daar waar het 
hoort. Je kunt altijd van mening verschillen en dat 
is in de politiek helemaal niet erg. Sterker nog: het 
is gezond. Er moet over gesproken worden, maar 
wel op de juiste plek. Dat klinkt mooi en mak-
kelijk, maar dat is het lang niet altijd. Want soms 
gaat het stroef in persoonlijke relaties, soms is er 
wel degelijk onmacht om elkaar te accepteren en 
is er sprake van politiek en persoonlijk prestige. 
Politiek en politici zijn net mensen; en ik denk 
dat dat voor ons allen geldt. Juist dan is het van 
belang dat in deze politieke arena de degens ge-
kruist worden met open vizier, dat onderhoud van 
relaties gebaseerd is op respect en een zakelijke 
instelling jegens elkaar. Nogmaals, verschil van 
mening hoeft in persoonlijke verhoudingen niets 
te betekenen. Laten wij iedere keer dat wij hier 
de discussie voeren en ons treffen, dat voor ogen 
houden. Wij zijn er niet voor onszelf, maar om 
het belang van onze inwoners, van maatschappe-
lijke organisaties, van bedrijven, van gemeenten, 
te dienen. Kortom, het algemeen belang. En het 
moet gezegd worden: als je je oor de afgelopen 
maanden buiten te luisteren hebt gelegd, dan leek 
dat soms heel ver weg. Ik constateer echter, in alle 
gesprekken buiten het officiële om, dat het er wel 
is en dat wij willen veranderen.

Ik en u, u en ik, staan voor de publieke zaak. 
Enkele weken geleden was ik in een gezelschap 
waarin men zei: als je boten wilt bouwen, moet je 
als het ware van de zee houden, dan moet je van 
het water houden. Als je niks met de zee of met 
het water hebt, wat zou je dan te zoeken hebben 
op de werf? Dat is hier in dit huis, in ons functio-
neren niet anders. Ons schip heeft in zwaar weer 
verkeerd en het is aan ons de juiste koers terug 
te vinden. Ik wil daaraan graag leiding en mede-
werking geven. Ik hoop dat wij dat met z'n allen 
uitspreken vanaf vandaag en dat wij er vanaf van-
daag mee beginnen. 
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Dames en heren, het leven aan boord is hard ge-
weest en de politiek, nogmaals, is hard en onver-
biddelijk. Wij moeten vandaag afscheid nemen van 
twee schipbreukelingen, zo zou ik ze haast willen 
noemen: mevrouw Dekker, Marian, en de heer De 
Wilde, Jan. Ik denk dat ik namens allen zeg dat het 
pijn doet om dat afscheid hier te hebben en de 
woorden daartoe uit te spreken. Jullie hebben bei-
den met grote inzet en in korte tijd voor de pro-
vincie veel bereikt. Ik zeg er nadrukkelijk bij – wij 
hebben een aantal goede dingen gehoord en in de 
motie is het nog een keer onderstreept – dat wij 
dat als gezamenlijk college in collegiaal bestuur 
doen. Dat geldt overigens ook voor de slechte 
dingen. Ik vind dat wij in de diverse gremia elkaar 
daarop moeten aanspreken. Ik kan mij voorstel-
len, gehoord de woorden, dat de druiven zuur zijn 
als je bedenkt dat je afscheid neemt terwijl je zelf 
daartoe geen aanleiding gegeven hebt. Nogmaals, 
het is zoals het is en het moment is daar. Dan is 
het, denk ik, toch goed om enige woorden in per-
soonlijk zin tegen de scheidende gedeputeerden te 
spreken. 

Marian, je vervulde voor je komst een directie-
functie in Rotterdam, maar je had voordien al je 
provinciale en politieke ervaring als statenlid in 
Noord-Holland. Je was een beloftevolle kandidate 
van buiten, in Utrecht relatief onbekend, maar de 
verwachtingen waren al vrij snel hooggespannen. 
Ik wil je hier kwalificeren als een bedachtzaam, 
zorgvuldig, maar ook zeer succesvol bestuurster. 
Ik wil dat illustreren aan de hand van een drietal 
werkvelden in je portefeuille.
In de eerste plaats: de jeugdzorg. Wij weten alle-
maal dat jeugdzorg het domein is waarin de over-
heid en het werkveld in een zeer complexe organi-
satievorm als het ware tot elkaar veroordeeld zijn. 
Overigens zou ik de woorden die jij zogenaamd 
gehoord had en die uitgesproken waren in een 
overleg, enigszins willen nuanceren. Want daar zat 
ik wel bij. De rol van de provincies is hier echter 
cruciaal: zij zijn verantwoordelijk voor de toedeling 
van de budgetten en de aansturing van de instel-
lingen voor de jeugdzorg. Dat was, en dat is mis-
schien wat voorzichtig uitgedrukt, toch een zaak 
van spanning tussen de provincie en het bureau 
Jeugdzorg. Die is uiteindelijk met een interventie 
opgelost, maar daarmee waren de bestuurlijke ver-
houdingen niet onmiddellijk hersteld. Je hebt bij 

de start van je functie, met het auditrapport Jeugd-
zorg in de hand, via een conferentie in Noordwijk 
weten te bereiken dat je partijen weer tot elkaar 
hebt gebracht. Je hebt steun en commitment ge-
vraagd en die heb je gekregen. Ik denk dat vanaf 
dat moment in een goede samenwerking met alle 
partijen daadkracht is getoond en dat je samen 
met de Staten een prachtig programma Utrechtse 
Jeugd Centraal hebt neergezet als beleidsresultaat. 
Maar wie je kent, weet dat het je niet zozeer gaat 
om die bestuurlijke nota's en die bestuurlijke ver-
houdingen. Het gaat om de zorg die die kinderen 
en die ouders nodig hebben. Dat wist je als geen 
ander altijd heel goed voor het voetlicht te bren-
gen en ook daarin je betrokkenheid te tonen. Als 
gedeputeerde was je daar ook op die manier mee 
bezig. 

Dan de bestuurlijke organisatie. Ook daarover heb 
je gesproken; zo'n werkveld met allerlei voetangels 
en klemmen. Ondanks dat je daarvoor geen war-
me gevoelens toonde – het is overigens gevaarlijk 
als zittend bewindsman of -vrouw dat uit te spre-
ken, heb ik de laatste dagen begrepen – moet ik 
zeggen dat er waardering en grote bewondering 
was voor de manier waarop jij deze complexe 
herindelingsdossiers hebt weten te behartigen: 
de herindeling Abcoude, Breukelen, Loenen, De 
Ronde Venen en Renswoude, Woudenberg en 
Scherpenzeel. Een verschillend tempo en een 
verschillende aanpak, maar overal toch weer die 
bestuurlijke hand om dingen verder te brengen. Ik 
denk dat dankzij jouw inzet en de behendigheid 
waarmee je dat gedaan hebt, je die herindelingen 
toch weer binnen handbereik hebt gebracht. Daar 
past waardering van onze kant. 

Dan het derde dossier, waarover je iets minder 
hebt gesproken: de strategie. Dat was een belang-
rijk dossier en daar heb je onopvallend, maar stug 
doorwerkend, het laatste jaar aan gewerkt om de 
fundamenten te leggen voor de provincie in de 
toekomst. Mede door de Staat van Utrecht, die 
wij op 30 en 31 oktober a.s. hopen te presenteren 
in het congres 'Op weg naar 2040', denk ik dat 
wij een goed instrument binnenhalen dat ons in 
staat stelt de juiste keuzes te maken. Het is dan 
ook te betreuren dat je dit congres niet als verant-
woordelijk gedeputeerde zult meemaken. Je zult 
het ongetwijfeld, ondanks jouw woorden, van de 
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kantlijn volgen. Daarvoor ken ik je goed genoeg. 
Ik denk dat het in elk geval een stap in de goede 
richting is. Weet je ervan verzekerd dat je werk in 
dit opzicht een belangrijk fundament legt voor de 
keuzes die gemaakt moeten worden. Er komt veel 
op onze provincie af. Dat werk is dus niet tever-
geefs geweest. 

Marian, ook als je niet weet dat jij uit Westfries-
land komt, kun je het wel zien en het snel merken. 
Je bent onverschrokken, je bent een stoere vrouw, 
die staat voor de zaak waarvoor zij is ingehuurd. 
Daarbij ben je zeer consciëntieus. Ik wil wel ver-
klappen dat sommige ambtenaren jou wel eens 
wat ambtelijk vonden, want je las alles en je kende 
je dossiers en je deinsde er niet voor terug, als het 
niet snel genoeg ging, zelf het potlood ter hand 
te nemen. Daarin toonde je je de meester van de 
materie en wist je ook naar de buitenwereld uit te 
stralen welke kant je op wilde en wat je aan het 
college wilde voorstellen.
In jou raken wij een bekwaam gedeputeerde kwijt. 
Ik wil je hartelijk dankzeggen voor alles wat je 
voor onze provincie hebt betekend. Ik wil je niet 
met lege handen laten vertrekken. Statenleden die 
hier vertrekken, gaan altijd met een prachtige roe-
mer naar buiten. Daarin schieten wij tekort voor 
onze gedeputeerden. Vandaar dat ik een prachtige 
originele prent uit 1860 van Paushuize heb gevon-
den en laten inlijsten. Die wil ik je graag overhan-
digen, met wijn en glazen van Paushuize, waarin 
het wapen van Utrecht staat. Ik hoop, ondanks 
de gevoelens die je uitgesproken hebt en het feit 
dat je je morgen weer inschrijft in Castricum, dat 
je die glazen toch nog weet te hanteren. Ik wil 
dat natuurlijk vergezeld laten gaan van bloemen. 
(Overhandiging cadeaus en bloemen. Applaus)

Jan de Wilde. Behalve Marian kwam ook de heer 
De Wilde van buiten. Dat lag echter net iets 
anders. Hij was namelijk stadsbestuurder van 
Amersfoort en in Utrecht dus al alom bekend. 
Wellicht door dat gestempeld-zijn met je Amers-
foortse verleden, zou ik jou niet direct een heel 
specifiek provinciebestuurder willen noemen. Je 
was namelijk niet alleen gewend om plannen te 
maken, maar ze ook daadwerkelijk te realiseren. 
Ik denk dat dat een groot voordeel had, want alras 
bleek je je in je rol als gedeputeerde vooral te rich-
ten op het resultaat. De belangrijkste onderdelen 

van je portefeuille waren wonen, milieu en duur-
zaamheid. Wat dat wonen betreft, heb je als een 
leeuw gevochten voor een royaal budget voor het 
thema wonen en heb je je steeds nauw verbonden 
gevoeld met de gemeenten die hun woningbouw-
taakstelling moeten realiseren. Van de onder-
steuning door de provincie, weliswaar ook hier in 
collegiaal verband, was jij het boegbeeld. De on-
dersteuning van de prachtwijken in Amersfoort en 
Utrecht is voor een groot deel dankzij jouw inzet 
daaraan te ontlenen. Daarmee heb je de inwoners 
van die delen van onze gemeenten enorm gehol-
pen, zodat het leefklimaat daar weer beter wordt 
en het gevoel van veiligheid toeneemt.

Je hebt je met name samen met Bart in het col-
lege sterk gemaakt voor het binnenstedelijk bou-
wen, een enorme opgave, zoals die ook zit in de 
NV Utrecht en in alles wat met de woningbouw-
plannen te maken heeft. Je hebt je ook ingezet om 
hinderlijke bedrijven te verplaatsen vanuit de be-
bouwde kom naar buiten om ruimte te maken. Je 
hebt daarmee voortdurend gehamerd op de grote 
problemen van de woningnood en de aandacht 
voor betaalbare woningen. Daarin toonde je je een 
waar sociaal-demo-craat. 
Spoedig na de start van het college heb je het 
duurzaamheidsprogramma opgezet, dat geleid 
heeft tot een grote duurzaamheidsconferentie in 
het voorjaar. Daar zijn afspraken gemaakt met 
gemeenten en het bedrijfsleven om allerlei acties 
in gang te zetten, die binnen het bereik liggen om 
duurzaamheid beter te laten functioneren en te 
behalen.
Je hebt binnen die portefeuille je met name in-
gezet voor het rijden op aardgas. Overmorgen, 1 
oktober, wordt de subsidieregeling opengesteld in 
het kader van het project duurzaamheid, waarin 
allerlei alternatieve energie- en klimaatinstrumen-
ten en -methoden worden gestimuleerd. Ik denk 
dat dat te danken is aan jouw niet aflatende ijver 
voor dat onderwerp. 

Je hebt je in het begin bij de provincie getoond 
met jouw wat rechttoe-rechtaanbenadering. Je 
hebt daarmee zeker in de organisatie voor een 
cultuurschokje gezorgd, want je bent wars van een 
deftig protocol en je hebt geen gevoel voor gevoe-
ligheden …. (Hilariteit) Zo heb ik het opgeschre-
ven, maar als je in z'n hart kunt kijken, dan denk 
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je: hij is niet echt zo. Hij komt echter wel zo over. 
Wat zeker geldt, en dat is wat je absoluut siert, 
is dat je het doel centraal stelt en dat je duidelijk 
voor ogen hebt waar je naartoe wilt en dat je daar 
dan ook inderdaad recht naartoe gaat. Ik hoop dat 
iets van die aanpak, die resultaatgerichtheid, bij 
ons blijft hangen, ook na jouw vertrek. 

Wij zullen jou en met jou je eigen bestuursstijl 
missen. Wij betreuren je vertrek en de onver-
wachte wending, die dat in je leven teweegbrengt, 
evenals in het leven van Marian. Ik hoop dat jullie 
beiden dat een plek weten te geven, hoe moeilijk 
dat ook is, want we spreken toch van menselijke 
drama's. Ik wens jou en Marian het allerbeste toe 
in de nabije toekomst en op termijn. 
Dank voor je inzet. Ook voor jou de prent, ook 
een originele prent van Paushuize, de Paushui-
zewijn en de bloemen. Heel veel dank aan jullie 
beiden. Het ga jullie beiden goed. (Overhandiging 
cadeaus en bloemen. Applaus)

Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 1�.22 tot 1�.�4 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik 
meld dat de agendapunten 11 en 12 zijn afgehan-
deld. 

Bespreking	coalitievorming	CDA,	VVD	en	
ChristenUnie	

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zou zo aardig zijn om zaken te 
weerspreken, maar wij gunnen mensen het laatste 
woord. Als onze mensen zouden moeten vertrek-
ken, zoals destijds in juli bedoeld was, dan zou-
den wij wellicht ook uit de zak geven.

Vandaag bespreken wij de coalitievorming van 
CDA, VVD en ChristenUnie. Deze bespreking, 
vandaag in onze Staten, moet een einde maken 
aan een periode van onrust en onbestuurbaarheid. 
Ik ga namens de fractie van het CDA de zaken 
bespreken die hiermee verband houden, en wel in 
de volgorde: eerst het proces dat geleid heeft naar 
het akkoord "Accent 2008, slagvaardig verder" en 
daarna de inhoud van het akkoord en de bestuurs-
cultuur. 

Allereerst sta ik namens de fractie van het CDA 
stil bij het proces van afgelopen zomer. Toen een 
paar dagen na het vorige debat op 14 juli, de 
fractie van de VVD besloot in te gaan, alsnog, op 
onze uitnodiging voor een open gesprek, bleek er 
ruimte te zijn en openingen om op basis van de 
inhoudelijke overeenkomsten tussen deze beide 
partijen, met elkaar zaken uit te praten. Helaas 
is het toen niet gelukt een herstel van de coali-
tie te bewerkstelligen. Niet mét de inhoudelijke 
wensen, maar ook niet als de wensen van tafel 
zouden blijven. Op 20 augustus heeft het fractie-
voorzittersoverleg besloten dat er een informateur 
gewenst is. De heer Van Eijck kreeg de opdracht 
te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor 
een coalitie die kan rekenen op een meerderheid 
in de Staten. De heer Van Eijck baseert zijn advies 
op de gesprekken die hij gevoerd heeft met de 
vertegenwoordigers van alle fracties. Naast het 
advies coalitiebesprekingen te starten op basis van 
programmatische inhoud tussen CDA,, VVD en 
ChristenUnie, geeft de heer Van Eijck ook de raad 
het moment te benutten om iets aan de bestuurs-
cultuur te doen. 

Het voorgaande is het feitelijke relaas. Uiteraard 
heeft de fractie van het CDA allerlei gebeurtenis-
sen beleefd vanuit haar perspectief. Laat duidelijk 
zijn: wij hebben de crisis niet gezocht. Op dit 
moment, dicht op de gebeurtenissen, is het nog 
niet duidelijk wat de exacte motivatie is geweest 
van enkele mensen om de stap te nemen zoals 
deze op 9 juli is gezet. Toch hoop ik dat wij eens 
in staat zullen zijn om te verklaren wie of wat er 
gebaat was die beslissing toen te nemen. Nu kun-
nen wij slechts constateren dat er een enorme 
schade is berokkend; aan personen en aan par-
tijen. Het allerergst: onze provincie Utrecht heeft 
een enorme schade opgelopen. Dat maakt het 
inroepen van een informateur niet goed. Ook een 
nieuwe coalitie lost dat niet op. En ook een andere 
bestuurscultuur helpt nu niet aan dit beeld, dat de 
medeoverheden, de maatschappelijke organisaties 
en onze inwoners van de provincie Utrecht heb-
ben gekregen. Met dat negatieve beeld zullen wij 
het voorlopig moeten doen. 

Op zaterdag 13 september hebben de fractie-
voorzitters van de ChristenUnie, de VVD en on-
dergetekende onder uw leiding, voorzitter, met 
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elkaar inhoudelijke punten verkend. Het bleek al 
snel mogelijk met elkaar de punten te benoemen 
waarover wij het al eens waren en op welke pun-
ten wij onder leiding van de op zeer korte termijn 
beschikbare formateur, de heer Harry ter Braak, de 
gesprekken verder zouden gaan voeren. Kernwoor-
den die bij mij opkomen bij het terugdenken aan 
het formatieproces zijn: voortvarendheid, plezierig 
en vertrouwen. 
De formateur heeft het proces prima geleid en 
door zijn inzet, evenals door de inzet van me-
vrouw Zetstra en de heer Graafhuis, is het gelukt 
op zo'n heel korte termijn ons akkoord te kunnen 
presenteren. Bij dezen spreek ik dan ook graag de 
dank uit in de richting van de heer Ter Braak, me-
vrouw Zetstra, de heer Graafhuis en ook aan u. 

Dan sta ik nu stil bij de inhoud van ons akkoord. 
Het coalitieakkoord van 2007 is de basis voor het 
akkoord "Accent 2008, slagvaardig verder". Im-
mers, zowel het CDA als de VVD herkennen zich 
in dat akkoord. Dat betekent dus dat er voor een 
heel groot deel continuïteit is en blijft. Met het 
wegvallen van de PvdA en het toetreden van de 
ChristenUnie is een aantal accenten aangebracht. 
De gemaakte afspraken met onze partners, de me-
deoverheden en de maatschappelijke organisaties, 
komen wij na. Ook de wijze van uitvoering van 
ons beleid door middel van de samenwerkings-
agenda wordt voortgezet. Het evalueren van de 
samenwerkingsagenda is wel nodig; het geld mag 
niet het enige motief zijn van de provinciale be-
trokkenheid. Er moet een bovenlokaal belang zijn 
en het beeld omtrent deze samenwerkingsagenda 
moet helder zijn. 
Een accent dat wij leggen is het niet laten stijgen 
van de opcenten. Ondanks de lagere inkomsten 
streven wij naar een financieel beleid dat voldoen-
de ruimte biedt voor volgende coalities. 
Een ander accent leggen wij op de benadering van 
de ruimtelijke vraagstukken. Er vindt daarbij een 
omslag plaats. Waar wij eerder veel nadruk legden 
op de kwantitatieve benadering, de aantallen van 
het woningbouwvraagstuk, gaan wij nu naar een 
veel meer kwalitatieve benadering van dat vraag-
stuk. De kwaliteit van de ruimte staat voorop en 
beperkt ook de mogelijkheden om alle wensen in 
deze provincie te kunnen accommoderen. Er zal 
dus serieus gewogen moeten worden. Deze ruim-
telijke benadering betekent ook dat wij zorgvuldig 

zullen omgaan met de ruimte voor bedrijvigheid. 
Hergebruik, intensivering en herstructurering, de 
zogenaamde SER-ladder, zijn daarbij kernbegrip-
pen. 
U zult begrijpen dat ik niet ieder accent zal bena-
drukken. Ieder heeft kennis van dit akkoord kun-
nen nemen. Wel zal ik namens onze statenfractie 
nog een ander onderwerp aan de orde stellen. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Voordat wij naar dat andere onderwerp gaan, wil 
ik nog een vraag stellen aan mevrouw Doornen-
bal. Ik wil dan even met haar teruggaan naar de 
samenwerkingsagenda. Zij stelt daarover, samen 
met de coalitiepartners, dat zij die wil gaan evalu-
eren. Dat juichen wij van harte toe. Zij stelt echter 
ook dat zij wil dat het beeld helder is wat die 
samenwerkingsagenda nu precies behelst. Moet 
ik daaruit concluderen dat zij feitelijk vindt dat de 
samenwerkingsagenda op dit moment niet helder 
is en dat daarmee ook dat het beeld naar buiten 
toe, jegens lokale overheden, onvoldoende helder 
is en dat je eigenlijk zou moeten zeggen dat die 
samenwerkingsagenda niet goed uit de verf komt?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat dat klopt en dat wil ik graag 
toelichten. Er is, naar ik meen in december 2007, 
aan de slag gegaan met de samenwerkingsagenda. 
Volgens mij is daar wat misgegaan in de com-
municatie. De gemeenten dachten namelijk dat 
er heel veel geld aan die samenwerkingsagenda 
gekoppeld was. Dat is een verkeerd beeld. De 
samenwerkings-agenda is met name bedoeld als 
instrument voor de uitvoering van het provinciaal 
beleid. Het is dus niet Sinterklaas die langskomt 
en met de gemeenten leuke projecten wil gaan 
doen.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Daarop aanvullend wil ik ook graag van mevrouw 
Doornenbal weten – dat spaart mij weer tijd in 
mijn eigen bijdrage straks – in hoeverre die eva-
luatie tot stand gaat komen. Op welke termijn 
kunnen wij die verwachten? Wat wordt precies de 
vorm, dan wel de inhoud van die evaluatie?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik stel voor dat dat een uitwerking is 
door Gedeputeerde Staten. Wij geven de opdracht 
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aan Gedeputeerde Staten hiermee aan de slag te 
gaan. Volgens mij hebben wij het voor een deel 
al in gang gezet en ook in de commissie BEM 
hebben wij het erover gehad en zijn al die toe-
zeggingen er al geweest. Het is van belang, en 
dat verwacht ik voor het eind van dit jaar, dat die 
discussie plaats kan vinden. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Einde van het jaar: dat is een goede toezegging. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een ander onderwerp aan de 
orde stellen, namelijk ons verzoek aan u het voor-
touw te nemen om samen met alle betrokkenen 
een agenda op te stellen voor een verandering in 
de bestuurscultuur. Heel graag zien wij een gron-
dige analyse, zodat van daaruit een stap naar ver-
betering gezet kan worden. Wij zien dit moment 
als een kans om veranderingen in gang te zetten. 
Wat ons betreft, is niet alles fout. Er zijn wel de-
gelijk zaken die goed gaan. Maar omdat door de 
ene fractie zaken als ongewenst gezien worden 
en het voor de andere fractie gaat om heel andere 
dingen, is het wel verstandig dat eerst inzichtelijk 
te hebben door een analyse daarop los te laten. 
Dat is een basis voor een plan van aanpak om 
concreet daarmee verder te werken. 

Graag wil ik nu vooruitkijken. Nu is het moment 
dat wij weer moeten bouwen. Wij zullen in het 
belang van de provincie en de gewenste cultuur-
verbetering een streep moeten zetten achter alle 
gebeurtenissen van de afgelopen maanden en 
wij zullen dat alles achter ons moeten laten. Mijn 
fractie is ontzettend blij met de mogelijkheid om 
samen met de collega's van de VVD en de Chris-
tenUnie te bouwen aan een nieuw elan voor deze 
provincie. Vertrouwen in elkaar is enorm belang-
rijk; zonder vertrouwen kun je niet bouwen. Dat 
vertrouwen is er in onze gezamenlijke politieke 
koers in "Accent 2008, slagvaardig verder". Ook 
is er vertrouwen in de onderlinge verhouding met 
de VVD en de ChristenUnie. Onze gedeputeerde, 
en ook wij als fractie, zien uit naar de samenwer-
king met deze fracties en met de bestuurders van 
VVD en ChristenUnie. En dat niet alleen. De frac-
tie van het CDA ziet ook uit naar een goede sa-
menwerking en een goede verstandhouding met 
alle andere fracties van Provinciale Staten. Met 

elkaar de schouders eronder. Werken aan vertrou-
wen en werken aan de toekomst in het belang van 
onze inwoners. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik spreek hier met gemengde gevoe-
lens. Nu de stofwolken langzaam optrekken, heeft 
de VVD de optelsom gemaakt. De VVD draagt 
bestuurs-verantwoordelijkheid en er zijn veel voor 
ons belangrijke, inhoudelijke accenten gelegd in 
het hernieuwde coalitieakkoord. De keerzijde is 
echter dat de afgelopen maanden een zware wis-
sel hebben getrokken op personen en relaties, 
zowel binnen als buiten onze fractie. Helaas heb-
ben wij moeten constateren dat dit proces van-
uit enerzijds politieke en anderzijds emotionele 
overwegingen heeft geleid tot het vertrek van vier 
gewaardeerde collega's uit onze fractie. De fractie 
van de VVD is hen erkentelijk voor de wijze waar-
op zij tot op het laatste moment hebben meege-
werkt aan de inhoudelijke totstandkoming van dit 
nieuwe college. Wij kunnen dan ook niet anders 
dan begrip en respect hebben voor hun keuze. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Nu de heer Van Lunteren het zelf opvoert, kan ik 
het niet laten nog enige vragen daarover te stel-
len. De heer Van Lunteren zegt dat de mensen die 
teruggetreden zijn, eigenlijk tot het einde toe heb-
ben meegewerkt aan de totstandkoming van het 
coali-tieakkoord zoals het nu voor ons ligt. Kan hij 
mij dan uitleggen waarom zij uiteindelijk dan toch 
besloten hebben op te stappen? Wat mij betreft, 
als ik hun fractievoorzitter zou zijn geweest, had-
den zij makkelijk kunnen blijven zitten, want zij 
hebben het immers ondersteund. Uw persbericht 
ademt, wat mij betreft, een sfeer van: het is alle-
maal unaniem gegaan. Ik geloof dat echter niet. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Helaas, zeg ik tegen de heer De Vries, 
dat is toch wel degelijk het geval. Mensen bin-
nen onze fractie hebben verschillende redenen 
aangegeven. Enerzijds zijn dat politieke redenen, 
dus het niet willen nemen van politieke verant-
woordelijkheid. Zij kunnen wel inhoudelijk leven 
met het verhaal zoals het er ligt, maar vinden dat 
op het moment dat zij een bepaalde afweging 
hebben gemaakt, zij daaraan hun consequenties 
verbinden. Dat is hun keuze geweest. Die keuze 
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respecteren wij en wij kunnen ook niet anders 
doen dan dat. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Dat is heel aardig, maar het is ook een feit dat de 
heer Van Lunteren deze mensen nog nodig had 
tot aan het einde om überhaupt een coalitieak-
koord te kunnen sluiten. Als deze mensen al eer-
der de pijp aan Maarten hadden gegeven, dan had 
de VVD geen mogelijkheid gehad een coalitie te 
vormen met het CDA en de ChristenUnie. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Vandaar dat ik het al zei: wij zijn hen 
dank verschuldigd dat zij tot op dat moment net-
jes hebben meegewerkt in de fractie en de inhoud 
voorop hebben gesteld boven het emotionele ver-
haal.
Op 8 juli heeft onze fractie overhaast en op basis 
van onvolledige informatie besloten, samen met 
de PvdA, te breken met het CDA. Mijn fractie 
betreurt dat en betreurt de schade die dit heeft 
toegebracht aan het imago van de provincie en 
het onderlinge respect en vertrouwen tussen men-
sen. Geen spijt heeft de VVD van de keuze die zij 
heeft gemaakt haar beslissing in heroverweging te 
nemen. Wanneer je komt tot de constatering dat 
je een fout begaat, moet je namelijk ook de ver-
antwoordelijkheid durven nemen deze te benoe-
men en zo mogelijk te herstellen. Om deze reden 
besloot de fractie van de VVD midden juli een 
open gesprek met de fractie van het CDA aan te 
gaan en onderhandelingen met de fracties van de 
PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie tijdelijk op 
te schorten. Uiteindelijk leidde dit open gesprek 
met de fractie van het CDA tot een poging om de 
coalitie te herstellen. Dit was op dat moment ook 
een logische keuze, want als je beseft dat je een 
fout maakt, zou herstel van zo'n fout in dit geval 
tot herstel van de coalitie moeten leiden. Helaas 
zijn de onderhandelingen om dit te bereiken om 
diverse redenen stukgelopen. Er ontstond een 
uiterst ingewikkelde situatie. Uiteindelijk zijn de 
verschillende politieke partijen in een impasse 
geraakt. Alles zat vast in een zogenaamd pactum; 
iedereen hield de kaarten stevig tegen de borst. 
Vanwege de bestuurbaarheid van de provincie en 
het feit dat dit al maanden duurde, heeft de fractie 
van de VVD samen met de fractie van het CDA het 
initiatief genomen om nog een laatste poging te 

doen een bemiddelaar aan te wijzen die zou kun-
nen bemiddelen tussen het CDA, de VVD en de 
PvdA, om dat college te herstellen. Helaas wilde 
de PvdA niet op dit verzoek ingaan. Wanneer alles 
dan definitief op slot lijkt te zitten, blijft alleen nog 
een onafhankelijke poging over om partijen uit de 
loopgraaf te krijgen en de kans te geven de kaar-
ten opnieuw te delen. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 
Roerende woorden van de heer Van Lunteren. De 
heer Van Eijck zou de drie partijen dus bij elkaar 
moeten brengen? Waarom heeft hij dat dan niet 
gedaan? Hij heeft op geen moment die drie par-
tijen bij elkaar gebracht. Hij heeft geprobeerd met 
de VVD, het CDA en de SP tot een vergelijk te 
komen. Vervolgens was de ChristenUnie aan de 
beurt en toen was het raak. Waarom niet met z'n 
drieën, volgens de heer Van Lunteren?

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zit nu in mijn betoog op het mo-
ment dat wij vroegen om een bemiddelaar en niet 
om een informateur. Tijdens het informatieproces 
zijn door de verschillende partijen de voorkeuren 
aangegeven. Op basis daarvan heeft de informa-
teur klaarblijkelijk besloten daar niet op in te gaan. 
Ik kom daarop later in mijn verhaal nog op terug. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 
"Klaarblijkelijk", zegt de heer Van Lunteren. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ja, klaarblijkelijk. Althans, er ligt een 
verslag, waarvan wij kennis hebben genomen en 
waar een andere uitkomst uit blijkt. Ik kom daar 
zeker nog op terug in mijn betoog.
Voor alle partijen creëert een informatieproces 
ruimte voor herbezinning. Bij de informateur kan 
in vertrouwen over de werkelijke voorkeuren wor-
den gesproken. Het informatieproces kan tevens 
het duwtje in de rug zijn om de hakken uit het 
zand te krijgen, en dat vooral op basis van inhoud 
en reële coalitiemogelijkheden. Deze informateur 
heeft namelijk de inhoud voorop gesteld. 
Inmiddels heeft de informateur zijn werk gedaan 
en zijn wij tijdens het informatieproces blijven 
inzetten op herstel van de coalitie. Daarnaast 
hebben wij, tijdens dit proces, geen enkele partij 
verder uitgesloten. Wanneer blijkt dat er dan een 
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andere coalitie dan die van de eerste voorkeur uit 
de bus komt, is dit de uitkomst van een uiterst 
zorgvuldig proces. Als je dan vervolgens moet 
constateren dat dit mede is ingegeven doordat de 
PvdA heeft aangegeven te willen lijmen, heb je dit 
te accepteren en te respecteren, evenals diezelfde 
PvdA ook moet accepteren dat deze opstelling in 
het informatieproces uiteindelijk heeft geleid tot 
deze coalitie. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wil even terugkijken, want nu ontstaat het 
beeld dat ondanks een goede wil de zaak gelopen 
is zoals die gelopen is. Daarmee onttrekt de heer 
Van Lunteren zich aan zijn verantwoordelijkheid 
voor het ontstaan van de situatie, namelijk dat er 
een volledige bestuurscrisis was. In de oude co-
alitie was een vertrouwenscrisis ontstaan tussen 
drie partijen. Op zichzelf was dat nog geen be-
stuurscrisis in deze provincie; die ontstond op het 
moment dat de VVD ten tweede male van partij 
veranderde. Mijn vraag daarbij is, los van de vraag 
hoe de heer Van Lunteren de PvdA daarbij inschat, 
de volgende: hoe kan het dat op het moment dat 
de fractie van de VVD besloten had samen met de 
fractie van de PvdA het vertrouwen in de fractie 
van het CDA op te zeggen, zij een aantal dagen 
later tot een heel andere conclusie komt? Ik zal 
daarover straks in mijn bijdrage nog meer zeggen. 
Was de VVD niet volstrekt onvoorbereid op de re-
acties die zij uit haar eigen achterban kreeg? Was 
de VVD niet naïef? Was zij niet in staat haar eigen 
besluit consequent te handhaven? Waarom is dat 
niet gebeurd op 18 juli?

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Volgens mij ben ik aan het begin van 
mijn betoog daarop uitgebreid ingegaan en heb ik 
gezegd dat wij op basis van niet-volledige informa-
tie in onze fractie zijn gekomen tot een heroverwe-
ging van dat besluit. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik noem dat niet een uitgebreide toelichting. In de 
politiek zie je wel eens vaker dat informatie anders 
blijkt te zijn dan je in eerste instantie dacht. Ook 
dan kun je nog besluiten dat je bezig bent met 
een ander proces en dat je dat eerst moet afma-
ken voordat je de volgende stap kunt zetten. Je 
kunt dan bijvoorbeeld zeggen: "Het spijt ons ver-

schrikkelijk." Dat heeft de heer Van Lunteren ech-
ter niet gedaan; hij heeft gelijk de steven gewend. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben na rijp fractieberaad beslo-
ten deze keuze te maken. Deze keuze is gemaakt 
en op basis daarvan zijn wij verder gegaan. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een vraag stellen aan de heer 
Nugteren. De heer Nugteren stelt nu dat er een 
nieuwe koers was ingezet. Was het niet zo dat de 
VVD terugkwam op een eerder besluit, namelijk 
door eerst een gesprek aan te gaan met ons, de 
fractie van het CDA, voordat zij verder zou gaan 
met de koers die wellicht ingezet zou kunnen wor-
den? Is het dan niet gewoon fatsoen van de fractie 
van de VVD geweest dat zij geen alternatieve keu-
ze heeft gemaakt, maar dat zij gewoon gekeken 
heeft wat er nog te redden viel aan de coalitie die 
er zat? 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-
ter! Waar het mij om gaat is dat de fractie van de 
VVD helder maakt dat zij die keuze werkelijk heeft 
gemaakt. Zij moet niet komen met het verhaal, 
zoals ik dat nu in verschillende bewoordingen een 
paar keer heb gehoord, dat de PvdA de partij was 
die het herstel onmogelijk maakte. Dat is één. Ten 
tweede. De keuze voor dit soort fatsoen, en ik be-
doel het niet denigrerend, om weer terug te gaan 
naar de oorspronkelijke partijen, is door de VVD 
gemaakt. Er zit echter tegelijkertijd een breuk in. 
Men kan zeggen dat ook daarvoor dat fatsoen had 
moeten gelden, namelijk dat men aan de onder-
handelingstafel met andere partijen zat. Wij zaten 
donderdagmiddag gewoon te praten. Er was niets 
aan de hand. En op vrijdagochtend was het heel 
anders. Dat vind ik een heel merkwaardige zaak. 
Dat moet mevrouw Doornenbal kunnen begrijpen. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb behoefte om even een ander 
beeld te schetsen. Er is ons destijds op 18 juli niet 
gezegd dat alles weer koek en ei was en dat wij 
weer verder zouden gaan. Nee, er is ons alleen ge-
vraagd: mogen wij alsnog ingaan op het verzoek, 
de open vraag die de fractie van het CDA destijds 
gesteld heeft, om te komen praten. Wij hebben 
daaraan vooraf geen bepaalde consequenties ver-
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bonden over een richting die dat op moest gaan. 
Ik denk dus dat de conclusie die destijds is getrok-
ken heel voortijdig was, namelijk niet verder willen 
met de ChristenUnie, de PvdA en GroenLinks. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn vraag is bijna geheel beantwoord 
door de fractievoorzitter van het CDA. Nogmaals, 
mocht het niet helder zijn: wij hebben op dat mo-
ment in juli als fractie met elkaar besloten om te 
gaan praten met het CDA en te bekijken hoe wij 
verder zouden gaan. Wij hebben jegens Groen-
Links aangegeven dat wij op dat moment slechts 
de onderhandelingen wilden opschorten. Na een 
gesprek dat later is gevolgd tussen het CDA, de 
VVD en de PvdA, is besloten ook te kijken of her-
stel van de coalitie weer mogelijk zou zijn. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-
ter! Dat laatste heeft de heer Van Lunteren echter 
gedaan op basis van een aantal inhoudelijke eisen, 
waarvan hij op voorhand wist dat de PvdA die niet 
kon invullen. Dat verbaast mij wel. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij kunnen al het overleg dat wij had-
den, hier nog een keer overdoen. Dan moet ik 
daartegenover zetten dat in het allereerste gesprek 
de PvdA met voorwaarden over tafel kwam, waar 
wij niets mee konden. Dat is een actie-reactie. Dat 
is volgens mij iets wat wij hier met elkaar de afge-
lopen maanden continu hebben mogen beleven. 
Ik wil mijn betoog vervolgen. 

De coalitie, zoals die voorligt, wordt natuurlijk nu 
volledig gedragen, waarmee er voor de VVD een 
aantal goede accenten ligt ten opzichte van het 
oude akkoord. Om te beginnen zijn wij uitermate 
tevreden dat de lasten voor de burgers niet langer 
worden verhoogd en dat wij gelijktijdig voor de 
provincie de Zalm-norm hebben kunnen invoeren. 
Dit is mogelijk doordat wij de extra uitgaven heb-
ben begrensd op € 418.000.000. Onderbestedin-
gen zullen niet langer een automatische herbe-
stemming krijgen en financiële meevallers zullen 
niet meer als vanzelfsprekend worden uitgedeeld. 
Tevreden is de VVD ook met de wijze waarop het 
mobiliteitsprobleem nu wordt benaderd. De coali-
tiepartijen hebben afgesproken naar het resultaat 
van de maatregelen te kijken en niet voor te sor-

teren op bepaalde vervoersstromen of verdelingen 
daartussen. Als wij het probleem kunnen oplossen 
met meer openbaar vervoer, dan gaan wij daar-
voor. Als daarvoor echter meer asfalt nodig is, dan 
doen wij dat ook. 
Ten slotte komt een door de VVD lang gekoester-
de wens uit: een duurzame en veilige aanleg van 
het aquaduct N201 bij Amstelhoek. 

Deze coalitie zal samen met de andere partijen in 
Provinciale Staten de discussie voeren over wat 
de provincie wel en vooral ook niet moet doen, 
de zogenaamde kerntakendiscussie. Tot tevreden-
heid van de VVD neemt deze coalitie daarbij al 
een schot voor de boeg door uit te spreken niet 
meer op de stoel van gemeenten te gaan zitten als 
het de woningbouwdifferentiatie betreft. Met de 
woningbouwdifferentiatie noem ik hier ook met-
een de woningbouwbehoefte, waarbij deze coalitie 
een vernieuwende aanpak kiest door dit probleem 
niet meer alleen te benaderen vanuit de behoefte, 
maar ook vanuit het ruimtelijk perspectief. Vol-
doende reden dus voor de VVD om tevreden te 
zijn met de inhoudelijke uitkomst van dit akkoord.
Wat de VVD betreft trekken wij hier dan ook een 
streep en gaan wij nu slagvaardig verder met een 
nieuw college. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 
Terwijl de neoconservatieven in de hele wereld 
worden weggejaagd, komen de conservatieven in 
Utrecht aan de macht. Oude politiek, arrogantie 
van de macht en Oostblokpraktijken zegevieren 
in dit huis. Verworvenheden van het huidige col-
lege worden bij het oud vuil gezet. Ik kom op 
dat laatste in het tweede deel van mijn bijdrage 
terug, maar eerst een terugblik op de Utrechtse 
bestuurscrisis 2008. 

Ik heb in het debat in deze Staten op 14 juli uit-
voerig duidelijk gemaakt hoe mijn fractie tot de 
conclusie kwam, dat deze coalitie met het CDA 
geen toekomst meer had. Ik heb aan de hand 
van voorbeelden dat standpunt toegelicht. Col-
lega Van den Burg heeft dat voor de fractie van de 
VVD gedaan. In de dagen voor het statendebat en 
daarna werkten wij, de VVD, de PvdA, GroenLinks 
en de ChristenUnie, aan een nieuwe coalitie. Dat 
ging voortvarend en enthousiast. Op donderdag 
17 juli stelden wij vast dat het de vrijdag een week 
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later mogelijk moest zijn een nieuwe coalitie ten 
doop te houden. Het overleg over een aanpassing 
van het bestaande Uitvoeringsprogramma verliep 
vlot. Er was nog geen akkoord, maar het was wel 
binnen handbereik. 
In klein comité van vier fractievoorzitters hadden 
wij uitgewisseld hoe de personele samenstelling 
van Gedeputeerde Staten zou kunnen worden. De 
namen van mogelijke kandidaten van GroenLinks 
en ChristenUnie lagen op tafel, de huidige GS-le-
den voor de PvdA zouden doorgaan, bij de VVD 
was al tijdens de fractievergadering van 8 juli be-
sloten dat de heer Ekkers het veld moest ruimen 
en over de positie van de heer Binnekamp staak-
ten de stemmen. 
Op vrijdag 18 juli vond het verraad van de VVD 
plaats. Opgestookt door het CDA van Krol en 
Doornenbal, grepen de conservatieven, de conser-
vatieve dinosauriërs van de VVD, de macht. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de heer Bos vragen hoe hij aan 
de informatie komt dat onze fractie dit soort be-
sluiten zou hebben genomen? 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
hadden in die dagen veel contact met elkaar, zeg 
ik tegen de heer Van Lunteren.

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wie?

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De 
partijen die toen aan het onderhandelen waren.

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Nogmaals: wie?

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De 
fracties van de VVD, de PvdA ….

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wie heeft gezegd dat de gedeputeerden 
ter discussie stonden?

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
hadden in die dagen veel contacten met elkaar. Zo 
is het gekomen. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk dat ik moet opmerken dat dit 
op geruchten is gebaseerd en niet op feiten. 
 
De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De 
heer Van Lunteren weet het beter. En zijn fractie 
ook. Zijn toenmalige fractie. Ik vervolg mijn be-
toog.
In de fractie van de VVD ontstond vervolgens een 
machtsstrijd tussen hen, die zich gebonden acht-
ten aan de afspraken met de PvdA, GroenLinks en 
de ChristenUnie, én het liberale deel van de fractie 
én tussen hen die opnieuw het gesprek met het 
CDA wilden. Wij weten het: tien tegen zes. 
Onder leiding van de heer Ekkers werden vier 
leden van de fractie van de VVD in een politieke 
woestijn gemanoeuvreerd. U hebt in het VVD-
persbericht van vorige week kunnen lezen hoe 
deze vier, nu zij zich uit de Staten hebben terug-
getrokken, de hemel in worden geprezen. De beul 
heeft zijn werk gedaan en over de politieke slacht-
offers niets dan goed. Het resultaat is dat in deze 
Staten de conservatieven van de VVD het voor het 
zeggen hebben gekregen. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik chargeer ook wel eens …. Oude 
politiek, arrogantie van de politiek, Oostblokprak-
tijken. Het gaat nu steeds over zaken die zich 
hebben voltrokken, maar is het niet gewoon zo 
dat in het politieke proces de PvdA niet op tijd 
heeft gezien dat een bepaalde richting zich door 
deze Staten en door alle fracties heen begon te 
ontwikkelen en dat dit op een bepaald moment, 
ook in de VVD, tot een kanteling heeft geleid? Dat 
is toch een natuurlijk proces van voortschrijdend 
inzicht? Tot mijn grote vreugde lijkt nu ook de 
ChristenUnie omgegaan te zijn. Op een of andere 
manier werkt het democratische proces dus goed. 
Wij kunnen met elkaar hier wel heel grote verge-
lijkingen gaan trekken, maar zou de heer Bos het 
debat, inhoudelijk niet juist over die punten moe-
ten laten gaan? Sommige mensen willen een stad 
maken en andere mensen willen een dorp maken. 
Dat is een opvatting. Dan kun je elkaar wel gaan 
verketteren, maar het gaat om die inhoudelijke 
zaak. Waarom richt de heer Bos zich daar niet op?

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Heel wijze woorden van de heer Snyders. Ik 
feliciteer hem. Ik sluit mij er eigenlijk wel bij aan. 
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Ik vraag mij af of er binnen de fractie van de PvdA 
niet een moment is gekomen dat men zich achter 
de oren heeft gekrabd en dat men zich heeft af-
gevraagd: "Waar zijn wij nu eigenlijk mee bezig?" 
Eigenlijk was men bezig zichzelf buitenspel te zet-
ten. Is er toen binnen die fractie niet een discus-
sie ontstaan, bijvoorbeeld dat er een uitnodiging 
is geweest van het CDA om nog eens te komen 
praten? Ik heb in het debat begrepen dat dit is 
afgeslagen door de 
PvdA. Is daarover geen spijt geweest? Is de eigen 
positie van de heer Bos binnen zijn fractie niet 
een keer aan de orde geweest, zo van: "Nou, nou, 
Wim, je bent aardig bezig, maar intussen vliegen 
wij wel het college uit." 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het 
zijn onderwerpen die ik in de rest van mijn verhaal 
heb verwerkt. De heren komen dus wel aan bod 
en anders hoor ik het wel.
Ik zei dus dat het resultaat van al deze processen 
was, dat in deze Staten de conservatieven van de 
VVD het voor het zeggen hebben gekregen. Tegen 
de fractie van het CDA wil ik echter zeggen dat zij 
niet te vroeg moet juichen. Ook de dames Smit 
en Alsem en de heer Balemans – ik hoor hem nog 
zeggen: "Ik ben een kind van paars" en "Wanneer 
kunnen wij het CDA een hak zetten" -, de heer 
Barneveld Binkhuysen, de heer Van der Werff, 
en degene die het politieke mes in de rug stak 
van collega Van den Burg, de heer Van Lunteren, 
stemden op 8 juli, zonder uitzondering, voor het 
breken met het CDA. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind het jammer om deze kant van 
de heer Bos te leren kennen. Het hoort er waar-
schijnlijk bij. Ik herken mijzelf in de positie van 
14 juli; ik herken er inderdaad, dat moet ik eerlijk 
zeggen, dingen uit. Ik vind het echter jammer dat 
het zo op personen gespeeld wordt. 
Ik kom tot mijn vraag. Begrijp ik uit de woorden 
van de heer Bos dat hij eigenlijk gewoon spijt 
heeft van de destijds gemaakte keuze om te bre-
ken met het CDA?

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ook 
daarop kom ik zo meteen terug. 
Ik herinner mij levendig de ochtend van de 10e 
juli op de fractiekamer van de VVD met David, 

Fred, Eric en Remco. Er werd druk gebeld met de 
voorlichting van de landelijke VVD. Remco en Eric 
maakten zich druk over de perscommunicatie. 
Remco drukte mij een tekst in handen met uit-
spraken van David, die hij die dag zou gaan doen. 
Een daarvan wil ik het CDA niet onthouden, en 
ik citeer: "De VVD staat voor daadkracht en dat 
is met dit CDA niet mogelijk. Telkens als je denkt 
dat je er met het CDA uit bent, wordt er gedraaid. 
Rijnenburg is daarvan het laatste voorbeeld." Dat 
zijn toch uitspraken die duiden op enkele commu-
nicatieproblemen, zoals toen interim-fractievoor-
zitter Van Lunteren zei na zijn hernieuwde gesprek 
met het CDA. Dat was overigens diezelfde Van 
Lunteren, die tot en met 17 juli in onderhande-
lingsdelegatie mede leiding gaf aan de ophanden 
zijnde nieuwe coalitie. Ik heb geen moment de in-
druk gehad dat hij dubbelspel speelde. Voorwaar, 
ook een kwaliteit. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dubbelspel. Draaierij. Ik moet zeggen 
dat, sinds ik in de vuurlinie ben gekomen, waar-
door ik direct contact had met de heer Bos en 
diverse gesprekken heb gevoerd, ik de woorden 
die ik heb gemaakt voor het citaat van de heer 
Van den Burg om zijn acties te verantwoorden en 
dat ik diezelfde woorden ook de PvdA-fractie zou 
kunnen aanreiken, die continu ons in de waan 
liet dat wij verder konden gaan, vervolgens terug-
kwam op exact dezelfde afspraak. Dus draaierij 
is de heer Bos ook niet vreemd en ook hij heeft 
continu achter onze rug om geprobeerd allerlei 
zaken geregeld te krijgen en andere coalities tot 
stand brengen. Dus in dit geval gaat wederom het 
spreekwoord op dat de pot de ketel verwijt. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
niet zeggen dat ik in dit proces geen fouten heb 
gemaakt. Dat zullen de heer Van Lunteren en me-
vrouw Doornenbal ook hebben gedaan. Er gebeurt 
veel in zo'n proces en op microniveau worden 
fouten gemaakt. Ik ben mij daarvan zeer bewust. 
Echter, men kan mij niet betrappen op dubbelspel. 
Men kan mij niet betrappen op het feit dat ik de 
ene dag dit zeg en de andere dag dat. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Moet ik hier sms-jes gaan voorlezen, 
of wat is de bedoeling? Ik denk niet dat wij op dat 
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niveau moeten uitkomen. Ik doe een beroep op de 
heer Bos z'n betoog inhoudelijk te houden en niet 
op deze wijze met moddergooien verder te gaan, 
want dan lust ik er ook nog wel een paar.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind het jammer dat het debat dit 
niveau krijgt. Ik wil echter een ding weerleggen. 
Mevrouw Dekker heeft het zo-even in haar af-
scheidsbetoog ook al aangegeven: Wim Bos heeft 
gesproken met Petra Doornenbal op maandag. De 
maandag voordat de informateur met zijn bevin-
dingen naar ons toekwam, dachten wij er uit te 
zijn over een herstel van de coalitie, maar werden 
wij dezelfde dag geconfronteerd met een vraag 
van de SP, mede namens de PvdA, om samen 
met hen onderzoek te doen naar een coalitie. Wie 
speelt hier nu dubbelspel? "Hoe zit dat dan pre-
cies?, vraag ik de heer Bos.

De VOORZITTER: Ik denk dat het goed is de 
hoofdlijnen en de inhoud van het debat te volgen 
en niet al te persoonlijk op elkaars woorden in 
te gaan. Wij moeten eraan denken dat wij vanaf 
vandaag weer gaan bouwen aan de toekomst, hoe 
moeilijk het ook is. Het debat loopt echter wel 
zoals u het wilt.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 
Het is echter wel een cruciale opmerking, omdat 
bijvoorbeeld het weblog van mevrouw Raven en 
bijvoorbeeld sms-jes van de heer Ekkers daarover 
gingen. 
De PvdA heeft geen overleg gehad met de SP. 
Een kwartier voordat de SP met de informateur en 
het CDA en de VVD aan tafel zat, ben ik gebeld 
door mevrouw Jonkers: "Wij hebben straks een 
gesprek". Ik viel van mijn stoel. De SP met de 
VVD en het CDA. U moet het zich voorstellen in 
bestaande politieke verhoudingen. Ik zei daarom 
tegen mevrouw Jonkers: "Dan zul je wel iets uit 
te leggen hebben". "Ja", zei zij, "dat hebben wij 
in het weekend ook en wij gaan straks voorstellen 
dat er een coalitie komt van het CDA, de SP en de 
PvdA". Toen zei ik: "Je moet maar doen wat je niet 
laten kunt." Dat was een telefoongesprek van een 
paar minuten. Ik zei toen dat wij aan de informa-
teur twee coalities hadden voorgesteld: 
- indien het CDA en de VVD elkaar loslaten, een 
voorkeur voor de drie partijen die toen een blok 

vormden met het CDA;
- als dat niet het geval is, een terugkeer naar de 
oude coalitie.
Voor de rest zei ik: "Jij moet maar doen wat je niet 
laten kunt." Wij hebben hierover dus telefonisch 
gesproken. Het stelt dus niks voor. Als mevrouw 
Doornenbal, als de heer Ekkers en als mevrouw 
Raven nu met terugwerkende kracht zeggen dat 
de PvdA dubbelspel heeft gespeeld, dan zeg ik: 
"Had even een telefoontje gepleegd, dan was het 
volstrekt duidelijk geweest wat de aard van dat 
gesprek was."

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat het weinig zin heeft om 
terug te komen op wat men heeft gezegd en dat te 
bespreken. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 
Mevrouw Doornenbal kan wel zeggen dat wij het 
daar-over nu niet moeten hebben, maar er is van 
verschillende kanten gekomen dat de PvdA dub-
belspel speelde en dat de PvdA zou onderhande-
len met de SP. Daar is geen sprake van geweest. 
Dat is onzin. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat zijn de feiten, zoals wij die nu ken-
nen. Wij zaten bij de informateur en toe kregen wij 
dat beeld, terwijl wij 's ochtends een goed gesprek 
hadden gehad met de heer Bos. Daarbij dachten 
wij dat er een heel goede kans in zat tot herstel 
van de coalitie. Dan is het heel bijzonder dat op 
het moment dat je gevraagd wordt eens de kennis 
hebt. Op dat moment zijn wij geen van allen ob-
jectief en worden wij gewoon geconfronteerd met 
de punten zoals ze er dan zijn. Dan is dat wel een 
heel raar beeld. Is het niet zo dat de hele zomer 
beïnvloed is door beelden en geen rechtstreekse 
contacten en vooral heel erg krampachtig met 
elkaar omgaan? Is het niet zo dat dat wellicht de 
oorzaak is dat wij de constatering hebben moeten 
doen dat de PvdA dubbelspel speelde?

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Nee, 
mevrouw Doornenbal had mij moeten bellen met 
de vraag: klopt dat? Dat had zij moeten doen in 
plaats van dingen voor waar aannemen uit de 
tweede of de derde hand. 
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Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik had de heer Bos diezelfde ochtend 
nog gesproken. Dus vandaar dat het bij mij heel 
raar overkwam. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Na-
tuurlijk, dat snap ik. Als dat echter raar overkomt 
en iemand zegt dat er onderhandeld is of wat dan 
ook, had zij mij daarop kunnen aanspreken. En 
niemand anders. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op het moment dat de heer Bos tegen 
ons zei dat het wellicht goed zou zijn om met 
elkaar een herstelpoging te wagen, hebben wij de 
informateur gevraagd : heeft de PvdA u gebeld? 
De heer Klein Kranenburg was erbij en de heer 
Van Lunteren was erbij. Wij hebben de informa-
teur gevraagd, want tenslotte ging alles via hem, 
of de heer Bos hem had gebeld met het bericht 
dat er wellicht een mogelijkheid in zat voor herstel 
van de coalitie. 

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wil graag toelichten hoe het zat. Ik was daar ook 
bij, samen met mevrouw Jonkers. Het is nooit de 
bedoeling geweest het zo over te brengen dat het 
een verzoek namens de PvdA en de SP was om 
samen met het CDA te praten. Wij hebben vlak 
voor dat gesprek contact gehad met de heer Bos. 
Hij heeft gezegd open te staan voor dat gesprek, 
maar meer dan dat was het niet. 
De feiten op een rijtje. Het was ons initiatief. Wij 
hebben toen alleen willen aangeven dat onze inzet 
zou zijn om met de PvdA en het CDA verder te 
gaan. Dat was het. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
vervolg mijn betoog. 
Ik wil in elk geval op deze plek en in dit betoog 
een saluut brengen aan vier liberale VVD-politici, 
die hun rug recht hielden, Esther Dijk, Els de 
Graaff, David van den Burg en Fred Vos. Ik vind 
het een kwalitatieve aderlating voor deze Staten 
als geheel, dat deze vier mensen zijn vertrok-
ken. Altijd zijn er weer te weinig politici die het 
nakomen van afspraken belangrijker vinden dan 
gedraai. Daarenboven wens ik de heer Vos een 
spoedig en algeheel herstel toe. 

Na, wat ik noem, het verraad van de VVD, was 
het chaos. De PvdA, zeg ik tegen de heer De 
Vries, stond inderdaad in haar hemd op dat mo-
ment; virtueel in de oppositie en roeien met de 
riemen die er op dat moment nog waren, of die 
er eigenlijk helemaal niet waren. Begin augustus 
kwam er op mijn initiatief een contact tot stand 
met de VVD en het CDA en werd er besloten tot 
een eerste lijmpoging. Die poging strandde na vijf 
gesprekken, omdat de PvdA belangrijke, inhoude-
lijke concessies moest doen en daarvan ook nog 
eens de kosten zou moeten betalen uit het fonds 
voor stedelijke vernieuwing en duurzaamheid. 
Wat is er veranderd aan het CDA, dat zij zo onaf-
scheidelijk is van de VVD? Natuurlijk, begrijpelijk, 
innige dankbaarheid jegens de heer Ekkers en de 
zes overgebleven VVD-fractiele-den die het CDA 
opnieuw op het pluche hesen. Maar in ruil daar-
voor werden alle programmatische wensen van de 
VVD ingewilligd. Daarom zijn de VVD en het CDA 
in onze provincie lood om oud ijzer. "Bij ons is 
niets veranderd", zei fractievoorzitter Doornenbal, 
wijzende op haar fractie en de samenstelling. Toch 
wel, toch wel. Eén voorbeeld. In 2003 werd de 
heer Damen voorgesteld als VVD-gedeputeerde. 
De heer Damen, een van die VVD-ers die geen 
onderscheid kan maken tussen geld verdienen en 
politiek bedrijven. Deze karakterisering is van Rein 
Bijkerk. 

De heer VAN LUNTEREN I(VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik eis dat deze woorden worden terug-
genomen. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is wel heel kenmerkend dat de toon 
waarop nu gedebatteerd wordt …. Ik hoop echt dat 
u, voorzitter, nu ingrijpt. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Als u niet ingrijpt, verlaat de fractie van 
de VVD deze zaal.

De VOORZITTER: Mijnheer Bos, wat is daarop uw 
antwoord?

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
trek deze woorden in. 
Het CDA in die periode, bij monde van de heer 
Terpstra, nu lid van de Eerste Kamer voor het 

provincieutrecht.indd   29 03-11-2008   11:36:10



- 29 september 2008, pag. �0 -

CDA, wees ook de heer Damen van de hand, even-
als de PvdA. Hoogst ongebruikelijk, maar zeer te-
recht, gezien de rol van de heer Damen in de sta-
tenperiode daarvoor, die zich overigens herhaalde 
na 2003. 

De fractie van de VVD verlaat de vergadering.

De VOORZITTER: Ik denk dat dit geen pas geeft. 
Ik verzoek de fractie van de VVD te blijven zitten. 
Ik denk dat dat beter is. Ik schors de vergadering, 
want dit is Utrecht-onwaardig.

Schorsing van 1�.22 uur tot 1�.2� uur.

De fractie van de VVD komt weer ter vergadering.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik 
zou aan ons allen het dringende verzoek willen 
doen ons te beperken tot de zaken waar het van-
daag echt om gaat en niet te spreken over perso-
nen die hier op dit moment buiten staan en hier 
geen weerwoord kunnen geven in de vergadering. 
Alleen u, als fractievoorzitters en eventueel leden 
van Gedeputeerde Staten, hebben het recht hier het 
woord te voeren. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik trek 
mijn woorden over de heer Damen in en ik zal zijn 
naam in dit debat niet meer noemen. 
Ik kom met betrekking tot het proces van deze 
bestuurscrisis tot de conclusie dat voor de PvdA 
een rookgordijn is opgetrokken. Wij hebben gepro-
beerd, als een rechte lijn, vanaf het moment dat 
de twee provinciale voorzitters van het CDA en de 
VVD bij Jan de Wilde binnenliepen – dat was op 
19 augustus – en deze voorzitters aan hem en via 
hem aan mij het voorstel deden terug te keren naar 
de oude coalitie zonder voorwaarden vooraf. Intus-
sen had de PvdA een verbond gesloten met Groen-
Links en de ChristenUnie. Wij hebben de heren 
de volgende middag meegedeeld dat wij verheugd 
waren met die stap, maar dat wij het verbond met 
GroenLinks en ChristenUnie op dat moment niet 
konden en wilden breken. Een man een man, een 
woord een woord. Wij hebben wel toegezegd, ook 
aan de voorzitters van beide fracties, dat wij daar-
mee aan de slag gingen en dat wij met GroenLinks 
en de ChristenUnie, ook in onze eigen fractie, dat 
gesprek zouden voeren over dat aanbod. Vanaf dat 

moment is er één rechte lijn te constateren geweest 
in het beleid van de fractie van de PvdA. De fractie-
voorzitters van VVD en CDA zijn door mij wekelijks 
telefonisch geïnformeerd over de stand van zaken. 
Ja, het duurde een week langer voordat wij op vrij-
dagavond 5 september telefonisch konden berich-
ten dat de PvdA er klaar voor was om die gesprek-
ken te beginnen. Dat heeft niet zo mogen zijn. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben benieuwd. Na dat proces is er 
dus opnieuw een standpunt ingenomen om op-
nieuw te proberen een coalitie te formeren met de 
oude partners. Zat in dat voorstel ook een verande-
ring van standpunten ten aanzien van de kwesties 
die speelden of ging het puur en alleen om herstel 
van het verleden?

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De 
provinciale voorzitters van VVD en CDA hadden 
voorgesteld om geen voorwaarden, geen inhou-
delijk-programmatische voorwaarden, vooraf te 
stellen. Dus die waren van tafel en wij zouden ons 
richten op verbetering van de samenwerking tussen 
de drie fracties. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb het al gehad over die breuklijn die 
zich langzaam dwars door de Staten ontwikkelde 
en in hoeverre de heer Bos die ontwikkelingen heeft 
gesignaleerd en heeft meegenomen. De heer Bos 
zou dat nog meenemen in zijn betoog. Daar duid 
ik dus onder andere op, dat daarover in feite dan 
inhoudelijk de discussie over gaat. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan 
alleen maar herhalen wat ik zo-even heb gezegd. 
Er lag een voorstel. Daarmee zijn wij aan de slag 
gegaan. Die lijn is doorgezet na 5 september. Daar 
was ik gebleven. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voor-
zitter! Wat ons intrigeert is het volgende. Ik hoorde 
zo-even een datum, net voordat de informateur 
begon, en de datum waarop de informateur bijna 
gereed was. Hoe kan het zo zijn, vraag ik de heer 
Bos, dat de PvdA aangegeven heeft dat een herstel 
de voorkeur had? Hoe kan het zo zijn, dat de infor-
mateur tot andere conclusies komt?
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De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Die 
vraag moet mevrouw Doornenbal stellen aan de 
informateur. Die kan ik niet beantwoorden. Ik 
heb aangegeven, evenals de fractie van mevrouw 
Doornenbal, dat wij twee coalities hebben voorge-
steld: de ene coalitie índien – en daar ging het de 
formateur voortdurend om – het blok CDA-VVD 
elkaar zou loslaten. Als dat het geval zou zijn, 
zouden wij een voorkeur hebben voor CDA, PvdA, 
GroenLinks, ChristenUnie. Als dat niet het geval 
zou zijn, zouden wij willen streven naar hestel 
van de oude coalitie. Zo is het aan de informateur 
overgebracht. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dan is er wel min of meer op twee 
paarden gewed. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Me-
vrouw Doornenbal heeft wel op twaalf paarden ge-
wed. De fractie van het CDA heeft gezegd: "Alles 
is goed, als de kern van de coalitie maar CDA en 
VVD is." Zij heeft met een SP gesproken. Daarmee 
heb ik tenslotte niet gesproken. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat was in de fase van de informateur: 
dat was allemaal 'onder leiding van', onder zijn 
supervisie. Ik denk dat het wel zo is dat wij niet 
in de positie waren om te wedden. Tenslotte was 
het zo dat wij op 14 juli helemaal niet in de positie 
waren om te wedden, laat staan op twee paarden. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Blijft 
staan, hoe je het ook wendt of keert, dat wij aan 
de informateur die twee modellen hebben voor-
gelegd. U kunt het nalezen en anders kunt u hem 
bellen. Mevrouw Doornenbal heeft mij verteld dat 
het CDA in wezen alle coalities met CDA en VVD 
accepteerde. 'Is-gelijk-teken-aan', zoals zij het zei, 
het herstel van de oude coalitie. Welnu, waarom 
de PvdA daar een verwijt over maken, begrijp ik 
niet. 

De VOORZITTER: Ik stel voor dat mevrouw Door-
nenbal nog een keer reageert en dat dan de heer 
Bos zijn verhaal afmaakt. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het ging zo-even over die rechte lijn. 

Toen dacht ik: die rechte lijn is niet zo recht, het 
zijn er dan op z'n minst twee.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Die 
redenering gaat mij te boven. Eerlijk. Met alle 
respect. 
Op maandagochtend, 8 september, heb ik op mijn 
initiatief een gesprek met Petra Doornenbal. Ik 
geef namens mijn fractie aan dat de fractie van 
de PvdA, terugkijkend op de afgelopen maanden, 
tot het inzicht is gekomen dat het, ook in het licht 
van de fractie van het CDA zelf, beter ware ge-
weest onze onvrede over het CDA, die er was en 
is, eerst in een gesprek om te zetten in plaats van 
te breken. In dat gesprek zegt de fractievoorzitter 
van het CDA tegen mij: "Waarom neem jij dan 
niet het initiatief om Van Eijck te vragen om onder 
zijn leiding het lijmen van de coalitie aan te pak-
ken?" Het lijkt mij een goed idee, ik beloof daar-
over Van Eijck te bellen nadat ik de heer Van Lun-
teren daarover heb benaderd. Die bereik ik pas in 
de avond en dinsdagochtend bel ik Van Eijck, die 
zegt er snel werk van te maken. Omdat ik niets 
hoor, bel ik woensdag tegen de middag weer met 
Van Eijck. Even later laat hij weten dat het CDA en 
de VVD geen behoefte hebben aan een gesprek 
om de coalitie te lijmen. Dat is, wat mij betreft, 
het proces. Mijn conclusie is:
•  dat beide provinciale voorzitters ons een voor-

stel hebben gedaan;
•  dat wij hebben geprobeerd, met alles wat in 

ons is, die lijnen uit te zetten;
•  dat het ongeveer een week langer geduurd 

heeft dan wij gehoopt en gezegd hadden om 
daarover uitsluitsel te geven;

•  dat het uitsluitsel op 5 september is gegeven;
•  dat ik vervolgens die maandag en die dinsdag 

daarover contact heb gehad en dinsdag dat 
voorstel aan de heer Van Eijck heb gedaan en 
dat het niet is gelukt.

Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat 
de regisseurs op de achtergrond, de heer Ekkers 
en de heer Krol, op dat moment al bezig waren 
met het uitvoeren van hun plan: het wippen van 
de PvdA uit deze coalitie. Ik kan niet anders. 

Dan naar de inhoud van het coalitieakkoord. In 
het spoor van het voorgaande is dit coalitieak-
koord een ruk naar rechts. Ik zal dat aantonen aan 
de hand van tien punten. En het is minder lang 
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dan het eerste deel van mijn verhaal.
De nieuwe coalitie houdt er rekening mee dat de 
bevolking niet meer groeit; zie bladzijde 5. De 
vraag is hoe deze opmerking zich verhoudt met de 
cijfers van het CBS van juli 2008. Daarin wordt tot 
uitdrukking gebracht dat het aantal huishoudens 
in onze provincie Utrecht en Groot-Amsterdam tot 
2025 stijgt met meer dan 100.000 huishoudens, 
en dus met een grotere vraag naar voorzieningen: 
mobiliteit, werk en woningen. Hoe is deze uit-
spraak te rijmen met de feitelijke bevolkingsont-
wikkeling en de ontwikkeling van de huishoudens? 
Is deze gedachte wellicht gebaseerd op de ge-
dachte dat er krimp komt, want als er krimp komt, 
zijn veel problemen opgelost. Het CDA-rapport, 
'Kostbaar land' ligt er immers?

Mijn tweede punt betreft de betaalbare woningen. 
Daar komt die Bos weer met z'n woningen. Be-
taalbare koop- en huurwoningen zijn de provincie 
vanaf nu geen zorg meer, behalve als het gaat om 
het oprekken van een paar contouren van kleine 
kernen. Dan kan – let op het woord "kan" – de 
provincie eisen stellen. In de motie Doornenbal 
bereikte de toenmalige coalitie, samen met de op-
positiepartijen, in 2004 consensus over het beleid 
van de provincie. In Provinciale Staten van 13 
december 2004: motie M8 over sociale en gediffe-
rentieerde woningbouw werd met algemene stem-
men aanvaard. Daarin werd uitgesproken dat in de 
provincie wordt gestreefd naar minimaal 30% so-
ciale woningbouw. Aan de tientallen miljoenen die 
de provincie de komende jaren gaat uitgeven via 
fondsen, zoals Bouwen en Wonen en Uitplaatsing 
hinderlijke bedrijven, verbindt deze coalitie geen 
eisen als het gaat om betaalbare woningbouw. Ik 
zou zeggen: wat een fantastische ambitie. Opmer-
kelijk is dat het onderwerp wonen onder de ruim-
telijke portefeuille staat. Dat voorspelt naar mijn 
mening niet veel goeds voor het hoofdstuk wonen. 
De nieuwe coalitie begint met het vertragen op 
dit dossier; er komt weer een nieuwe nota in het 
voorjaar van 2009, daarna de behandeling in de 
commissies en de Staten en dan zal het tegen de 
zomer gereed zijn. Dan hebben wij nog anderhalf 
jaar voor de uitvoering. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Er ontgaat de heer Bos iets. Het feit 
dat de woningen juist bij ruimtelijke kwaliteit …. Ik 

heb er niet bij gestaan en heb niets mee te maken 
met wat hier is geponeerd. Ik begrijp het echter 
wel. 

De VOORZITTER : Wilt u er wel iets mee te ma-
ken hebben? 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik juich het toe. En waarom? Omdat 
daarin een move zit. In plaats van het ééndimen-
sionaal stellen van doelen, ga je samenhangen 
bekijken. Ik heb in die zin een vraag aan de heer 
Bos. Landelijk zit de PvdA in het kabinet. Ook een 
heer Bos. Daarin is onlangs aangegeven dat tot 
2040 tien tot twintig maal een Amersfoort nood-
zakelijk is om aan die woningbehoefte te voldoen. 
Waar wij op dit moment tegen aanlopen, is dat als 
wij dat zouden doen ….

De VOORZITTER: Interrupties duren kort. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Dus als wij dat zouden realiseren, zou-
den wij de hele provincie in de vernieling helpen. 
Hoe ziet de heer Bos zo'n vraagstelling? Hoe 
moet binnen de provincie omgegaan worden met 
ruimtelijke ordening?

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Is 
het niet het beste dat de heer Snyders die vraag 
stelt in de eerstvolgende commissie RGW, waar 
het verhaal van de NV Utrecht op tafel ligt? Daar 
gaat het over 2015 en verder. Daar kan de heer 
Snyders zijn hart ophalen. Het is terzake het daar 
te bespreken. 

Ik kom bij mijn vierde onderwerp: de EHS (Eco-
logische Hoofdstructuur). Als ik het goed heb 
begrepen is het een van de twee aanvalspunten 
van de ChristenUnie. De tekst in 'Accent' bij dat 
onderwerp luidt dat de EHS voortvarend wordt 
opgepakt. De vraag is of dat dan niet het geval 
was tot nu toe. Ook staat er, als het over een jaar 
niet werkt, dat wij naar het Rijk gaan om meer 
geld. Die uitslag kan ik al op een briefje geven. De 
vraag aan de ChristenUnie is daarom of dat nu 
alles is wat zij heeft binnengehaald met betrekking 
tot de EHS. 
Datzelfde gaat over de AVP, de Agenda Vitaal Plat-
teland, het tweede aanvalspunt; althans, als ik het 
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goed begrepen heb van de ChristenUnie. Wij lezen 
hier slechts technische en procedurele teksten. 
Ik kom tot de conclusie dat ook hier niet veel zal 
veranderen. De vraag is of dat zou moeten, maar 
het was een aanvalspunt van de ChristenUnie. Wat 
is er in het AVP veranderd? Ik geloof niets.

Duurzaamheid en milieu. De duurzaamheid van 
de provinciale organisatie blijft uitgangspunt van 
beleid, zo wordt geschreven. Wat betekent dat in 
het licht van de opmerking in hoofdstuk 11 dat de 
nieuwe huisvesting van de provincie moet worden 
gezien als een 'functionele kwaliteit'? Je kunt daar 
natuurlijk van alles onder verstaan. Mijn vraag is 
of wij het gaan beleven dat aan de toekomstige 
huisvesting van de provincie geen duurzaamheids-
eisen worden gesteld. 
De polder Groot Mijdrecht Noord. Als ik het goed 
zie, is daaraan één accent toegevoegd, namelijk 
draagvlak. Welk draagvlak wordt in dat verband 
genoemd? Ik verwijs naar de Deltacommissie van 
de heer Veerman, waarin werd gepleit voor het 
vernatten van diepliggende polders. Dat advies 
werd breed in Nederland onderschreven. Bedoelt 
de coalitie dat met draagvlak? Wat wordt hier be-
doeld?
Ons grootste bezwaar tegen het nu al invoeren 
van de afspraken in het bestuursakkoord, is de 
inhoudelijke afweging tussen wegen, openbaar 
vervoer en fiets, terwijl de resultaten van de pak-
ketstudies nog niet op tafel liggen. Er wordt al-
leen beoordeeld op doorstroming en nog eens 
doorstroming. Dat gaat dus over autowegen. Dat 
zal een flinke toename van asfalt tot gevolg heb-
ben. De '7-sprong van Verdaas', onderdeel van het 
gezamenlijk vastgestelde beoordelingskader, zegt 
dat je eerst moet inzetten op een ruimtelijke visie, 
op anders betalen voor mobiliteit en op openbaar 
vervoer en dat je dan pas naar wegen moet kijken. 
Dat wordt in onze ogen verruild voor een '3-
sprong', die vrijwel alleen naar wegen leidt. Ik vind 
het jammer te zien en te merken dat de Christe-
nUnie daarmee heeft ingestemd. Ik hoor graag of 
dat waar is. 
Ten slotte het asfalt. Het verbreden van het aqua-
duct N201 is een zeldzaam voorbeeld van hoe 
de VVD hiermee omgaat. Ik vraag de heer Van 
Lunteren waar het rapport is over het aquaduct 
van de N201. Waar is het wetenschappelijke rap-
port, waarin vastgesteld wordt dat een tweebaans 

aquaduct groot gevaar voor de veiligheid oplevert 
in plaats van de stelling te debiteren dat dat zo is? 
Waar kan ik dat rapport vinden? Kan hij het mij 
aanwijzen? Dan hebben wij daarna een gesprek 
daarover. 
Dan de opcenten, het symbool van de VVD. Ge-
wonnen, zeg ik tegen de heer Van Lunteren. Gefe-
liciteerd. Maar het kost wel € 7.400.000 in deze 
coalitieperiode. Wat mij betreft draait een van de 
twee VVD-gedeputeerden daarvoor op in financiële 
zin. Wij zullen het zien bij de begroting van 2009. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb druk zitten schrijven, omdat ik de 
inleiding van mijn verhaal, dat ik had voorbereid, 
heb kunnen doorstrepen. Ik wilde beginnen met te 
zeggen dat ik blij was dat de drie ruziënde partijen 
de hand in eigen boezem hebben gestoken, heb-
ben geëvalueerd wat er gebeurd is en verbeterpun-
ten zouden aangeven. In plaats daarvan zijn de 
voor-gaan-de drie inbrengen slechts het 'wassen 
van handen in onschuld' geweest, het doorschui-
ven van de zwartepiet en het weglopen uit de Sta-
tenzaal. Ik zie de oplossing nog niet in zicht wat 
betreft de bestuurskracht van de provincie. 

Wij zouden vandaag moeten evalueren en kijken 
naar lessen die geleerd zijn. Het is allemaal niet 
uit te leggen. Dat konden wij 14 juli niet en ook 
nu krijg ik dit niet voor elkaar. Na de ontwikkelin-
gen van de laatste maanden en het onbreekbare 
bondgenootschap van de VVD en het CDA zou je 
bijna vergeten dat het allemaal begonnen is met 
een breuk tussen beide partijen. Ook ik heb cita-
ten. De VVD stelde: "Het draaien van het CDA op 
onderwerpen zoals wegenbouw, maakt doormod-
deren en een keuze als deze onafwendbaar. De sa-
menwerking bestaat uit gesprekken die leiden tot 
nieuwe gesprekken en helaas zelden tot uitkom-
sten. Dat gebeurde meerdere malen rondom het 
AVP, op het vlak van mobiliteit, van herindelingen 
en rondom Rijnenburg." Moeten wij nu geloven 
dat dat allemaal voorbij is? Is dit een ander CDA 
of waren voorgaande citaten slechts een visie van 
de heer Van den Burg?
Dan de ChristenUnie. De ChristenUnie had in 
juli, tijdens het debat, de verkiezingsprogramma's 
erbij gehaald en constateerde daaruit dat zowel op 
inhoudelijke gronden als gezien de gewenste po-
litieke stabiliteit, de VVD, de PvdA en GroenLinks 
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samen met de ChristenUnie verder moesten. Ook 
dat is nu van de baan. Hoeveel vertrouwen moet 
het ons geven dat deze samenwerking, die de 
hele zomer niet relevant werd gevonden, nu wel 
gaat standhouden? 
Deze crisis is onze crisis niet. Ik wil er verder 
niet op ingaan. Wij hebben als SP-fractie wel ge-
mengde gevoelens bij de stabiliteit, maar kunnen 
niets anders doen dan afwachten en ons anders 
straks misschien als partner opwerpen in wel een 
coalitie met de PvdA.

Dan de inhoud van het akkoord dat er nu ligt. 
De fractie van de SP gaf eerder al aan graag haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Zij wil laten zien 
dat zij wel degelijk kan besturen. Maar niet tegen 
elke prijs. Het huidige akkoord met het oplegger-
tje met accenten was voor ons niet genoeg. Dat 
ligt er nu wel. Er staan wel wat goede dingen in. 
Zo worden de opcenten niet verhoogd, waarmee 
wij erg blij zijn, en wordt de realisatie van de 
EHS hopelijk versneld. Er staat echter ook heel 
veel niet in. Zo wordt er niets veranderd aan de 
samenwerkingsagenda, terwijl daar nu juist de 
ruimte zit om het beleid om te doen slaan. Mis-
schien een gemiste kans. Wat hadden wij graag 
de realisatie van de Ponlijn gezien, het instellen 
van landschapsfondsen, extra handhaving op flora 
en fauna en andere belangrijke punten van het 
verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. De 
zondagsrust is echter binnen en ik vraag mij dan 
ook ernstig af wat ermee bedoeld wordt en welke 
rol de coalitie voor zichzelf hierin ziet weggelegd. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat had mevrouw Van Gemert al-
lemaal zo graag willen zien? Zij heeft niet eens 
de mogelijkheid genomen om het te realiseren. 
Voordat de inhoudelijke gesprekken plaats konden 
vinden, heeft zij al afgehaakt. Dus zij kan nu wel 
verwijten sturen naar de ChristenUnie, maar zij 
heeft zelf niet eens gepoogd om het in een coali-
tieakkoord verwerkt te krijgen. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voor-
zitter! Wij hebben gepraat met de VVD en het 
CDA. Na beraad hebben wij besloten de coalitie 
in de Staten niet aan een meerderheid te helpen, 
omdat er voor ons naar ons gevoel niet genoeg 
uit te halen was. Dat zien wij nu ook als wij naar 

het resultaat kijken en wat de ChristenUnie eruit 
gehaald heeft. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! In dit geval denk ik echter dat de SP 
zichzelf onderschat. Er is niet eens gepoogd te 
kijken wat de mogelijkheden waren. Zij heeft nog 
geen inhoudelijke eis neergezet, dus zij wist ook 
niet wat er haalbaar was. Ik vind het een beetje 
mager nu verwijten bij een andere partij neer te 
leggen, terwijl de SP zelf niet heeft onderzocht 
wat er mogelijk was en wat er eventueel in geze-
ten had. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voor-
zitter! Wij hebben wel degelijk een hele lijst met 
punten ingeleverd, bijvoorbeeld bij de heer Van 
Eijck, met dingen die voor ons heel belangrijk 
waren. Ten tweede is het niet zo dat wij de Chris-
tenUnie verwijten dat zij meedoen. Wij zijn alleen 
teleurgesteld over het resultaat dat er ligt. Dat is 
iets anders dan dingen verwijten. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-
ter! Tegen mevrouw Van Gemert wil ik het vol-
gende zeggen. Misschien is het goed ten behoeve 
van de geschiedschrijving te stipuleren dat haar 
fractievoorzitter letterlijk heeft aangegeven om 
uit tactische overwegingen niet in de coalitie met 
het CDA en de VVD te willen stappen en dus ook 
daarom geen pogingen te willen doen om linkse 
thema's in het aangepaste coalitieprogramma te 
krijgen. Ik denk dat het goed is dat dit wordt vast-
gelegd. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voor-
zitter! Ja, dat is inderdaad zo. Wij waren aanvan-
kelijk erg enthousiast over de mogelijkheden die 
wij zouden kunnen realiseren met het CDA en de 
VVD. Na een lang weekend daarover praten, zijn 
wij tot de conclusie gekomen dat het, zeker in tac-
tische zin, niet uit te leggen is dat wij een rechtse 
meerderheid aan de macht helpen en dat er voor 
ons waarschijnlijk niet genoeg uit te halen zou 
zijn. Dus hebben wij dat afgebroken. Dat klopt. 
De SP ziet deze nieuwe coalitie wel degelijk als 
winst, vooral omdat er gebroken is met 30 jaar 
VVD, PvdA en CDA. Maar ook als verlies, om-
dat wij de komende tweeëneenhalf jaar met een 
rechts college zitten. Wij vragen ons ook af waar 
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nu precies de accenten liggen met betrekking tot 
de oorspronkelijke visie. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Waarop baseert mevrouw 
Van Gemert dat er weer een rechts college zit? De 
ChristenUnie is links noch rechts.

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voor-
zitter! Dat concludeer ik met name uit de accenten 
die zijn gelegd op de samenwerkingsagenda. 
Ik heb een vraag over Soesterberg. Waarin wijkt 
'Accent', zoals het er nu ligt, af van de oorspron-
kelijke visie? Gaan wij nu echt voor de natuur? 
De starters en andere woningzoekenden in het 
lage segment hebben het nakijken met deze co-
alitie. Woningbouwdifferentiatie ontbreekt in de 
zogenaamde accenten. Je maakt mij niet wijs dat 
wij als provincie bijvoorbeeld geen eisen kunnen 
stellen bij het gebruik van het Fonds Stedelijk 
Bouwen. Oké, er kunnen eisen worden gesteld 
daar waar de rode contouren tot onze grote teleur-
stelling zouden kunnen worden opgerekt, maar of 
Gedeputeerde Staten dat straks ook gaan doen, 
blijft in het midden.

Mij bekruipt het gevoel dat er met twee maten 
gemeten wordt. Wat is bijvoorbeeld het verschil 
met de stelling in het akkoord dat de provincie 
ervoor pleit, en ik citeer: " … de problemen aan te 
pakken die wettelijk gesproken niet tot onze taken 
behoren, maar waar de provincie wel duidelijk 
meerwaarde biedt als regisseur, als facilitator of 
aanjager. Bij deze autonome, niet-wettelijke taken, 
willen wij niet op de stoel van een ander gaan 
zitten, maar nagaan wat nodig is in die specifieke 
situatie. Dat zou bijvoorbeeld de vorm kunnen 
krijgen van een strategische alliantie." Wat ons 
betreft komt er zo'n strategische alliantie en dan 
voor de sociale woningbouw in onze provincie. 

Wat betreft de nieuw op te starten herindelingen 
geldt dat deze in voorbereiding worden geno-
men wanneer een bestuurskrachtmeting in een 
gemeente aantoont dat herindeling noodzakelijk 
is. Wat betekent dat? Waarom niet gewoon sa-
menwerking in gemeenten op het moment dat 
de bestuurskracht niet goed is? Bijvoorbeeld bij 
de uitvoering van ingewikkeld WMO-beleid of bij 
ruimtelijke ordening is dat een prima optie. Wij 

blijven stellen dat herindelingen zonder draagvlak 
voor ons onacceptabel zijn. 
Wij missen te veel het openbaar vervoer in de 
accenten. Niet geheel verwonderlijk, maar de op-
merking dat er geëxperimenteerd kan worden in 
het prijsbeleid, is te vrijblijvend. Dat is twee jaar 
geleden al aangekondigd en ik ben heel benieuwd 
wanneer er een plan komt. 
De portefeuille Dierenwelzijn staat niet meer op-
gesomd. Waar is deze gebleven? Blijft de heer Krol 
hiervoor verantwoordelijk, en zo ja, waarom staat 
het er niet bij?

Ten slotte de bestuurscultuur. De heer Van Eijck 
noemde de gesprekken soms therapeutisch. Ook 
wij hebben de gelegenheid genomen eens flink 
ons hart te luchten. Ook mevrouw Dekker nam 
deze gelegenheid te baat, maar het is heel jammer 
dat dit soort bestuurders vaak pas op het moment 
dat zij weggaan de wijsheid vinden.
De bestuurscultuur los je niet alleen op met start-
notities. De slechte bestuurscultuur ligt aan meer 
dan Gedeputeerde Staten versus Provinciale Sta-
ten. Het is ook coalitie versus oppositie. Tijdens 
het debat op 14 juli kregen wij een inkijkje in de 
overlegcultuur tussen de coalitiepartijen: overleg-
gen en ingelaste vergaderingen, schriftelijke over-
leggen, overleg vlak voor de commissievergade-
ring en borrels voor de verstandhouding. Daaraan 
werden dan nog extra overleggen toegevoegd op 
maandagochtend om voor Provinciale Staten nog 
alle moties en amendementen af te stemmen. Dat 
verklaart het ontbreken van enig debat hier in de 
Staten en dat het niet uitmaakt wat je als oppo-
sitie te vertellen hebt. Je hebt vaak het gevoel dat 
het allemaal al afgetikt is. De vraag is natuurlijk 
of er bij de coalitiepartners zelf de wil is om deze 
gang van zaken echt te veranderen, of zij werkelijk 
open het debat aan zullen gaan en het zonder 
enige motivatie opzij leggen van het grootste deel 
van de moties van de oppositie. Wat dat betreft, 
is onze hoop vooral gericht op de ChristenUnie 
onder leiding van de heer Van Kranenburg. Wij 
vinden dat de verhoudingen binnen de Staten wel 
degelijk meegenomen moeten worden bij het ver-
beteren van de bestuurscultuur. 
Wat ik mij ook afvraag is wat de heer Van Eijck in 
zijn rapport zegt, namelijk dat het CDA en de VVD 
wat betreft de bestuurscultuur dichter bij elkaar 
liggen dan de PvdA. Wat is de gedeelde bestuurs-
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cultuur? CDA en VVD? Ik hoop daarover nog wat 
te horen.
Ik ben ook benieuwd hoe de commissaris van 
de Koningin de leiding gaat nemen, want daarbij 
hebben wij nogal wat kanttekeningen gezien de 
afgelopen zomer. Volgens mij had dat daadkrach-
tiger gekund. 

Het blijkt vandaag dat er een beerput opengetrok-
ken is. Veel krijgen wij als oppositie niet mee, 
maar de verhoudingen zijn goed verziekt. Dat is 
jammer. Bij het eerste gesprek in de zomer dat wij 
hadden met het fractievoorzittersconvent, ergens 
in augustus en waar ik was namens Annelies Jon-
kers, spraken verschillende fracties de problemen 
met de beeldvorming uit. Lang nadenken over een 
informateur zou niet goed zijn voor het beeld naar 
buiten. Ik maakte daar de opmerking dat dat een 
beetje laat was. Ik kreeg daar van sommige men-
sen een gelijk mee. Ik vraag mij af in hoeverre de 
beeldvorming op dit moment belangrijk is voor de 
mensen die hier aanwezig zijn. Ik hoop echt van 
harte dat wij kunnen gaan werken aan een nieuwe 
geloofwaardigheid in de provincie en dat het na al 
het gekibbel van de laatste keren schluss is.

De VOORZITTER: Wij zijn nu ongeveer op de helft 
van de opgegeven spreektijd. Die wordt aanzienlijk 
verlengd door het aantal interrupties. Dat is in dit 
debat goed, maar ik wil vragen de eerste termijn 
voor het buffet af te ronden. Dat betekent dat wij 
nog een uur hebben totdat het zes uur is. 
Ik wil nu even kort schorsen.

Schorsing van 1�.�� uur tot 1�.0� uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Als ik wat heftige woorden spreek, is dat omdat 
ik net van de griffier wat Fishermans Friends heb 
gekregen, omdat ik wat last van mijn keel heb. 
Niets anders. 
Het was meer dan meer hoog tijd, dat de oude 
coalitie van CDA, VVD en PvdA, van het provinci-
aal toneel werd afgevoerd, na dit toneel meer dan 
drie decennia uitsluitend voor zichzelf te hebben 
opgeëist. De coalitie, de oude coalitie, werd afge-
voerd na een niet goed te volgen steekspel tus-
sen de coulissen. Alsof men de beroemde scène 

uit de West Side Story aan het naspelen was. En 
waarbij verschillende partijen bij tijd en wijle uit de 
gordijnen kwamen gerend om vervolgens onder 
luid boegeroep de anderen er weer in te jagen. 
Onoverzichtelijke en soms wat ruw aandoende 
taferelen. De titel van het stuk, 'Samen maken wij 
Utrecht mooier' ontging het publiek dan ook al 
snel.
Maar dan opeens, vallen twee partijen elkaar in de 
armen: Tony en Maria, als ik de vergelijking met 
de West Side Story even aan houd. En zij wijzen, 
om het onderling geluk compleet te maken, een 
vrijwilliger uit het publiek aan om ook het podium 
op te komen en in hun geluk te delen. Einde 
scène. Voor het publiek is er veel om over na te 
praten in de pauze en om te praten over wat hen 
wellicht nog meer geboden zal worden.
En wat zál ons nog geboden worden na de pauze? 
Welke verwachtingen roept het gepresenteerde ak-
koord op? Wat we al wel weten, en dat is al vaker 
gememoreerd, is wat we kwijtraken, namelijk twee 
voortreffelijke gedeputeerden, die de verwachtin-
gen meer dan hebben ingelost. Zij hebben een 
standaard gezet waaraan GroenLinks de overige 
gedeputeerden graag houdt. En wat we ook al we-
ten, is dat we bijna de helft van de VVD-fractie zijn 
kwijtgeraakt. Hoewel wij natuurlijk een welkom 
heten aan hen die gekomen zijn. 
Maar is met het verdwijnen van de oude coalitie 
ook een begin gemaakt met het verdwijnen van 
de oude politiek? In ieder geval krijgen we het 
collegedebuut van de ChristenUnie. En wij willen 
onze collega's van de ChristenUnie hiermee dan 
ook van harte feliciteren; de eersten die er na 30 
jaar in geslaagd zijn de vergaderkamer op de 14e 
verdieping te bereiken. Maar daarmee houdt de 
vernieuwing vooralsnog, naar ons idee, ook wel 
op. Want wat is ons gepresenteerd? Een akkoord 
dat past in de beste tradities van 'veel woorden 
en weinig zeggen', want het is zonder financiële 
vertaling; een akkoord dat uitgaat van het docu-
ment dat de meesten hier al lang vergeten waren, 
omdat er sindsdien een Uitvoeringsprogramma 
was vastgesteld. Oude politiek is dat en geen 
nieuwe. Allereerst het nieuwe coalitieakkoord 
dat vooral een hoog abracadabra-gehalte heeft. 
De Staten hebben het Uitvoeringsprogramma in 
december 2007 vastgesteld met zijn financiële 
kaders en vervolgens tientallen beleidskaders. Het 
Uitvoeringsprogramma blijft onverkort gehand-
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haafd, stellen de coalitiepartners, maar met het 
nu gesloten akkoord is dat geheel onmogelijk, al 
was het maar dat het bevriezen van de opcenten 
– het VVD-symbool bij uitstek – vele miljoenen 
gaat kosten en dus effect zal hebben op het vast-
gestelde beleid. Ook roept het vragen op. Ik zal er 
een paar stellen.
•  Lees ik het goed dat er en passant een ecoduct 

wordt geschrapt, namelijk dat over de N237 bij 
Beukbergen? Er worden er nu namelijk vier ge-
noemd en in het Uitvoeringsprogramma waren 
het er vijf. 

•  Waarom wordt er zo aangedrongen op accepta-
tie van de pakketstudies, waarover wij wel eens 
geïnformeerd zouden mogen worden, terwijl 
daarover volgend jaar nog inspraak zal plaats-
vinden? 

•  Wat betekent 'de nadruk op doorstroming' als 
beoordelingscriterium? Ik leefde altijd in de 
simpele veronderstelling dat doorstroming de 
kern is van mobiliteit. Betekent dit dan dat de 
ruimtelijke en landschappelijke inpassing geen 
overweging meer zal zijn? Hoe zit dat dan met 
de ambities met betrekking tot het landschap-
pelijk karakter?

•  Wat betekent het voor het vastgestelde cul-
tuurbeleid en de beleidskaders die daaraan 
vastzitten dat, en ik citeer, "een deel van het 
beschikbare budget voor cultuursubsidies 
wordt gereserveerd voor kleinschalige cultuuri-
nitiatieven"?

•  Lees ik het goed dat de provincie zich niet 
langer wil uitspreken over woningbouwdifferen-
tiatie, een ander woord voor sociale woning-
bouw, en daarmee dus in feite de doelstelling 
van minimaal 30% loslaat?

•  Is dit voornemen, en andere, zoals met betrek-
king tot de rode contouren, niet in strijd met 
wat de Staten nog op 23 juni jl. hebben vastge-
steld bij de bespreking van de beleidslijn van 
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro)? 
Op 4 juli beriep het CDA zich er nog op. Dan 
zal men dit toch niet laten lopen? Dat zou 
opportunisme zijn. Ik wil duidelijkheid hebben 
dat de beleidslijn die de Staten hebben vastge-
steld, onlangs nog, gerespecteerd wordt.

Dit brengt mij op een van de aanpassingen die 
zijn ingevoerd. Op bladzijde 7 wordt het streek-
plan aangehaald in de volgorde die wordt gehan-

teerd voor woningbouwopgaven. De optimalisatie 
van Rijnenburg is hier opgevoerd als de vierde 
mogelijkheid, maar door de door Provinciale 
Staten overgenomen aanbevelingen van de com-
missie Bouwstagnatie is een hogere ambitie voor 
Rijnenburg toch echt de eerst-aanvullende optie 
en het oprekken van de randen van de bestaande 
kernen de laatste optie. Hier worden zaken omge-
draaid. Dat mag niet zomaar. 
Ten slotte, de kapitaaldienst die gelijk weer wordt 
afgevoerd en daarmee de discussie over de op-
bouw van een meerjarig financieel beleid. Hierover 
had het college onlangs nog toezeggingen gedaan 
en daaraan willen wij dat college houden. Ik zal 
daarover straks een motie indienen. 

Het akkoord wekt op tal van punten de indruk dat 
het tot stand gekomen is in een paar avonden, ter-
wijl men met de borrelnootjes onder handbereik 
de teksten van het oude coalitieakkoord nog eens 
doorlas en her en der in de kantlijn krabbelde: 
'minder ecoducten', 'minder opcenten', 'zondags-
rust', 'meer kleinschaligheid' of 'vierbaans'. Maar 
men vond het kennelijk niet de moeite om de 
gecorrigeerde tekst daarna nog eens na te lopen, 
want wat moet ik nu met een passage als: "In 
2007 komt er een strate-gisch communicatie-
plan"? Volgens mij is dat al geweest. 
Ronduit teleurstellend is ook dat niet ingegaan 
wordt op de aanbevelingen van de informateur 
met betrekking tot de bestuurscultuur. De heer 
Van Eijck noemt op bladzijde 17 van zijn rapport 
een zevental punten die hij de coalitie meegeeft 
om aan te pakken. Wij vinden daarvan echter niets 
terug. Gemakshalve, denk ik, zal het zijn dat men 
de bestuurscultuur in de schoenen van de com-
missaris van de Koningin schuift, als voorzitter 
van de Staten en van het college. Natuurlijk heeft 
de commissaris hierin een rol. Laten wij daar wel 
over zijn. Maar er is echt meer aan de orde en 
daartoe zullen wij straks nog wel verder moeten 
praten. Wij horen wel graag van de commissaris 
dat hij hieraan de hoogste prioriteit wil geven, 
want sinds het uitkomen van het rapport Van Eijck 
zijn er al weer twee weken verstreken en ik had ei-
genlijk al een uitnodiging voor een eerste gesprek 
verwacht. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA):Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dacht juist dat de heer Nugteren 
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het erg zou toejuichen dat wij het verhaal over de 
bestuurscultuur niet bij voorbaat zouden dichttim-
meren. Het geeft alle fracties namelijk de gelegen-
heid hun bijdrage daaraan te leveren. Tenslotte is 
het iets van ons allemaal.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Dat ben ik helemaal met mevrouw Doornenbal 
eens, maar de aanbevelingen zijn vrij helder. Er is 
een zevental punten waarvan wordt voorgesteld 
dat mevrouw Doornenbal ermee komt. Zij had iets 
kunnen zeggen als: "Wij zullen bevorderen dat de 
informatie ter ondersteuning van de mensen in de 
Staten verbeterd wordt." Dat soort dingen had ik 
verwacht. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA):Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Nugteren heeft vast mijn bij-
drage gehoord. Dat komt waarschijnlijk vanzelf bij 
de analyse naar voren. Ik denk dat het goed is als 
wij zelf met elkaar tot de conclusie komen ….

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Als mevrouw Doornenbal de aanbevelingen uit het 
rapport Van Eijck onderschrijft, zegt zij dan dat 
het wat betreft het college de hoogste prioriteit zal 
krijgen? Als dat zo is, ben ik gerustgesteld. Dat is 
echter nog niet gebeurd.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA):Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben bedacht dat het goed zou 
zijn als wij het open zouden laten, zodat er meer 
inbreng mogelijk was. Dat is de gedachte geweest. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Een laatste punt over de bestuurscultuur. Wij heb-
ben gemerkt dat de vorige coalitie allerlei afspra-
ken had over hoe om te gaan met anderen en met 
elkaar. Wij willen voor de politieke helderheid we-
ten van de onderhandelaars van de nieuwe coalitie 
of er afspraken gemaakt zijn met betrekking tot 
het goed met elkaar omgaan en de manier waarop 
omgegaan wordt met de oppositie en andere 
partijen. Daarbij wil ik ook weten of er nog vrije 
kwesties zijn. Wij noemen bijvoorbeeld Mijdrecht 
Noord, Soesterberg, Rijnenburg en men mag het 
zelf invullen als het zo is. 
Wat ons nu gepresenteerd wordt, is geen trend-
breuk, maar een beweging naar rechts. In de 
media werd al snel opgemerkt dat dit een te voor-

barige conclusie zou zijn. En ik werd er in de krant 
op aangespro-ken dat ik vreesde dat er op Soes-
terberg villa's zouden komen om de herinrichting 
van de voormalige vliegbasis mede te financieren. 
Collega Doornenbal wist in het AD te melden dat 
dit nergens op geba-seerd was, aangezien geen 
van de coalitiepartners daarover sprak. En zij 
voegde er gelijk aan toe: "Maar ja, zulke opmer-
kingen bekken lekker, hè. Echt van oppositiepar-
tijen die graag hadden meegeregeerd.'' Ik proef in 
dit laatste een diepere opvatting over de functie 
van de oppositiepartijen, maar ik proef er ook een 
zeker dédain in over oppositiepartijen. En dat vind 
ik erg jammer. 
En wat bekt er nu lekker? Wat wij lezen in het 
akkoord – de collega van de SP wees er ook op 
– dat de herinrichting van de voormalig vliegbasis 
voor de provincie budgettair neutraal moet wor-
den uitgevoerd. Dat betekent aanvullende woning-
bouw, want de eerste berekeningen gaven destijds 
al aan dat er een tekort van € 7.000.000 is in 
de financiering. Vervolgens lezen wij, en ik citeer: 
"De woningbouw moet worden aangepast aan de 
EHS en qua differentiatie een bijdrage leveren aan 
de investeringen in het groen." In het jargon van 
beleidsmakers betekent dit dat er dure woningen 
gebouwd worden, omdat deze meer opleveren 
dan sociale woningbouw. Dus zo gek was onze 
vrees nu ook weer niet. De inschatting van collega 
Doornenbal dat GroenLinks graag had meegere-
geerd, is daarentegen wel correct. Juist om iets 
als Soesterberg had GroenLinks dat graag gedaan. 
Woningbouwneutraal natuurlijk. 

Al met al is de VVD de grote winnaar. Vandaar dat 
ik ook durf te zeggen dat er een beweging naar 
rechts is. Kijk naar de opcenten, naar de mobili-
teit, naar Soesterberg en naar de mindere ambities 
met betrekking tot sociale woningbouw. De vraag 
is echter ook hoe deze coalitie nu gaat functione-
ren? Weet men zich open te stellen voor andere 
partijen, weet men in openheid om te gaan met 
interne meningsverschillen? Of krijgen we tweeën-
eenhalf jaar verkrampte coalitiepolitiek?
Het CDA is natuurlijk stabiel als altijd. En de kri-
tiek van VVD en PvdA over het draaien en maar 
dooronderhandelen, was misschien ook wel te 
zwaar aangezet, maar ook niet helemaal onwaar, 
zoals het CDA erkende op 14 juli, want, en ik ci-
teer: "Haal je wel het onderste uit de kan?" Dat 
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bleek toch het motto te zijn geweest van het laat-
ste jaar. En ik citeer opnieuw: "Stel je voor dat het 
onderhandelen soepel loopt; dan moet je je afvra-
gen wat voor onderhandelaar je bent." Zo kun je 
er natuurlijk tegen aankijken, maar ik heb er twij-
fels bij. Ik denk dat je als grootste fractie in een 
coalitie meer verantwoordelijkheid hebt dan op de 
voorste rij te zitten. Dan heb je ook te zorgen voor 
samenhang en leiderschap. De indruk is in elk 
geval dat het daaraan ontbrak in de vorige coalitie. 
De vraag is nu dan ook, en dat is heel bepalend, 
of het CDA het leiderschap in de nieuwe coalitie 
wel op zich kan en zal nemen. 
De stabiliteit van de VVD is voorlopig wel ver-
zekerd, lijkt mij. Eerder vandaag zagen we een 
wisseling van de wacht bij de VVD. "Het lijkt wel 
een waterpolowedstrijd", dacht ik laatst. Na ieder 
doelpunt wisselt een deel van het team; je ziet 
dan gelijk drie, vier nieuwe spelers in het water 
springen. Bij waterpolo kan dat, maar kan dat ook 
in de politiek? Ik moet eerlijk zeggen dat ik een 
gevoel van gêne had. Kennelijk zijn de politieke 
spanningen binnen de VVD zo hoog, dat het niet 
anders kan dan dat een aantal gekozen volks-
vertegenwoordigers zich genoodzaakt voelde de 
zetel ter beschikking te stellen. Een vergelijk met 
de spanningen die de landelijke VVD beheersen, 
is natuurlijk snel getrokken. Maar in Den Haag 
was men wel zo verstandig om de VVD wegens 
de onderliggende instabiliteit maar even buiten de 
regering te houden.

Naar onze analyse, en daarover zullen wij het niet 
met iedereen eens zijn, was de vorming van dit 
college uiteindelijk het effect van de opstelling van 
een deel van de achterban van de VVD. Medio juli, 
14 juli om precies te zijn, werd in de Staten nog 
eens bevestigd dat de VVD en de PvdA het ver-
trouwen in het CDA hadden opgezegd. Maar op 
woensdagavond, 16 juli, ging de VVD de bakens 
weer terugzetten tijdens die bijeenkomst van de 
Kamercentrale van de VVD, de provinciale organi-
satie. Dit overigens nadat, zo is ons geworden, het 
CDA in de dagen ervoor hemel en aarde bewogen 
had, zoals alleen het CDA dat lijkt te kunnen. Op 
18 juli, terwijl de bespreking met de PvdA, Groen-
Links en de ChristenUnie over een nieuw college 
nog voorspoedig verliep en de afronding naderde, 
begon de fractie van de VVD met zes tegen vier 
weer te werken aan een terugkeer naar het CDA. 

Het CDA, waarin men tien dagen eerder nog na-
drukkelijk het vertrouwen had opgezegd, zoals 
werd verteld in het persbericht onder de titel "Tijd 
voor meer duidelijkheid en daadkracht". Het CDA 
werd bovenal van draaien beschuldigd, maar op 18 
juli bleek de VVD in hoge mate over deze kwaliteit 
te beschikken. Het is eigenlijk heel onwezenlijk 
dat een partij die niet één maar zelfs twee maal 
breekt, gewoon op het pluche mag blijven zitten, 
en sterker nog: als winnaar tevoorschijn komt. 

Ten slotte datgene waarover ik denk dat wij hel-
derheid moeten hebben, namelijk het financieel 
beleid – dat is de kern van heel veel zaken hier 
– of liever: het ontbreken van financieel beleid 
op de langere termijn. De fractie van GroenLinks 
waarschuwt al geruime tijd voor het 'geef-maar-
uit-beleid' van de provincie, want dat betekent 
armoede bij de volgende periode. De nieuwe coa-
litie houdt de doel-stellingen van de vorige coalitie 
van € 418.000.000 gewoon in tact, met daarbin-
nen wat verschuivingen. Men gaat niet in op de 
€ 200.000.000 aan bestemde reserves, waarvan 
de bestemming in veel gevallen onduidelijk is, en 
men gaat er gemakshalve aan voorbij dat in 2011 
op deze wijze nog maar € 40.000.000 beschik-
baar zal zijn. Ik wil er toch op wijzen dat wij in 
2006 in deze Staten een notitie 'Aan te wenden 
vermogen' hebben aanvaard, waarin er niet alleen 
voor werd gepleit dat er geld werd uitgegeven 
– maatschappelijk investeringen: GroenLinks is 
daar hartstikke voor – maar waarin er ook op werd 
gewezen dat het essentieel is dat er een zekere 
reserve overblijft. € 150.000.000 tot 
€ 200.000.000 was de conclusie. Deze notitie 
kan men onder de titel '2006 BEM33' terugvinden 
op de site.
Ook informateur van Eijck meldde dat de financi-
ele positie helemaal niet zo mooi is als het lijkt. 
Hij wees er ook op, en terecht, dat er de komende 
jaren een groot aantal onzekerheden is. Ik wil 
opmerken dat het sindsdien al volstrekt duidelijk 
is geworden dat de wereldeconomie in een grote 
crisis aan het geraken is, dat de financiële specula-
ties en zeepbellen die daarbij horen, het functione-
ren van de handel en de productie doen vertragen. 
In Ierland, zo hebben wij onlangs gehoord, is de 
recessie al een feit en veel landen staan op het 
punt dit te volgen. Ook Nederland zal niet ontko-
men aan de economische problemen en dus aan 
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een zich wijzigend overheidsbeleid. Het is daarom 
werkelijk onverantwoord maar door te gaan met 
projecten als Spierkrachttoerisme in Woerden. Wij 
vinden een herbezinning op het provinciale inves-
teringsbeleid noodzakelijk. De dringende waar-
schuwing van de informateur is echter kennelijk, 
nadat hij het pand verlaten heeft, weer terzijde ge-
legd. Ook de melding van de algemeen directeur 
op zijn weblog, dat het over is met de rijkdom van 
de provincie, heeft helaas nog geen effect gehad; 
men gaat door met uitgeven en opmaken, omdat 
echte keuzes nog ontbreken. Er is al vaker, ook 
door ons, aandacht voor gevraagd. Er is kennelijk 
meer nodig dan een verzoek. Om die reden dien 
ik een motie in:

Motie	M3	(GroenLinks,	PvdA,	D66,	SP,	PvdD):	
inzicht	ontwikkelingen	reservepositie

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 
bijeen op 29 september 2008, ter bespreking van 
het voorstel te komen tot een nieuw college van 
Gedeputeerde Staten, bestaande uit CDA, VVD en 
ChristenUnie;

constaterende:
•  dat in het rapport van informateur Van Eijck 

nadrukkelijk gewezen wordt op de beperkte 
financiële ruimte op langere termijn, dat wil 
zeggen 2011 en volgende jaren;

•  dat in het nieuwe coalitieakkoord maar beperkt 
aandacht besteed wordt aan het langere ter-
mijn financieel beleid, maar in ieder geval stelt 
dat overschotten in de algemene middelen 
dienen te worden teruggestort;

•  dat de discussie over een gewenste reserve-
positie al twee jaar gevoerd wordt, maar geen 
beleidsvertaling kent;

overwegende:
•  dat in 2006 de notitie 'Aan te wenden vermo-

gen' (2006BEM33) is overgenomen, wat ook 
impliceerde, naast het deels onttrekken van 
een deel van het provinciaal vermogen voor 
maatschappelijke investeringen, het aanhou-
den van een beleidsreserve van € 150.000.000 
à € 200.000.000;

•  dat gezien de onzekerheden op termijn met 
betrekking tot de provinciale inkomsten zoals 
de mogelijke effecten van het rekeningrijden 

en de ontwikkelingen in het provinciefonds het 
wenselijk is meer inzicht te hebben in de reser-
vepositie van de provincie;

verzoeken:
het college bij de begroting 2009 inzicht te geven 
in de te verwachten ontwikkeling van de reserve-
positie voor 2009, 2010, 2011 en 2012 (de door de 
informateur gehanteerde planningshorizon);

en verzoeken:
bij de begroting 2009 om een opzet voor een 
duurzaam financieel beleid, opdat in 2011 mini-
maal € 150.000.000 à € 200.000.000 beschik-
baar is voor maatschappelijke investeringen.

En gaan over tot de orde van de dag. 

Dan heb ik nog twee moties. Eén motie sluit aan 
bij mijn eerder gemaakte opmerking over het al 
dan niet invoeren van de kapitaaldienst. De andere 
motie heeft betrekking op datgene wat ik nog het 
meest heb gemist in wat ons is voorgelegd, na-
melijk de financiële vertaling van dit akkoord. Het 
verzoek van de coalitie aan Gedeputeerde Staten 
dat in de begroting 2009 te verwerken, is onvol-
doende. Wij verleggen op een aantal terreinen het 
beleid voor de komende jaren en dan dient er ge-
woon een fatsoenlijk meerjarenoverzicht te komen 
van die effecten. Het is binnen die kaders dat een 
begroting kan worden vastgesteld en beoordeeld. 
Dat is de gewone gang van zaken. Als deze infor-
matie niet gegeven wordt, negeert de coalitie, en 
zeker het college, deze Staten. Vandaar dat ik om 
een uitspraak van de Staten vraag om nog voor de 
begroting voorzien te worden van de noodzake-
lijke informatie. 

Motie	M4	(GroenLinks,	PvdA,	D66):	onderzoek	
invoering	kapitaaldienst

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 
bijeen op 29 september 2008, ter bespreking van 
het voorstel te komen tot een nieuw college van 
Gedeputeerde Staten, bestaande uit CDA, VVD en 
ChristenUnie;

constaterende:
•  dat er in september 2005 een notitie is gepre-

senteerd door het college van Gedeputeerde 
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Staten met een voorkeur voor het invoeren van 
de kapitaaldienst;

•  dat in de commissie BEM op 30 oktober 2006 
en 11 juni 2007 is besproken en in de subcom-
missie voor de jaarrekening op 12 december 
2007 en 7 juli 2008 gesproken is over de wen-
selijkheid c.q. onwenselijkheid van het invoeren 
van een kapitaaldienst;

•  dat het college van Gedeputeerde Staten in de 
laatste vergadering gevraagd is om te komen 
met een notitie met de voor- en nadelen hier 
aangaande voor de Staten en dat deze is toege-
zegd;

•  dat in het coalitieakkoord van CDA, VVD en 
ChristenUnie d.d. 22 september 2007 wordt ge-
steld dat van de vorming van een kapitaaldienst 
wordt afgezien (bladzijde 24);

overwegende:
•  dat een discussie over de invoering nog steeds 

wenselijk is vanwege de effecten ervan op de 
bedrijfsvoering en langere termijn financieel 
beleid;

•  dat ook elders er ongetwijfeld analyses zijn of 
worden gemaakt met betrekking tot de voor- en 
nadelen van de invoering van een kapitaal-
dienst;

verzoeken:
het college van Gedeputeerde Staten te komen 
met een notitie, zoals al reeds toegezegd, waarin 
de voor- en nadelen van de invoering van een ka-
pitaaldienst uiteen worden gezet, opdat de Staten 
hierover een uitspraak kunnen doen;

verzoeken voorts;
het college van Gedeputeerde Staten hierbij ex-
terne deskundigen in te schakelen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Motie	M5	(GroenLinks,	PvdA,	D66,	SP):	financiële	
effecten	collegeakkoord

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 
bijeen op 29 september 2008, ter bespreking van 
het voorstel te komen tot een nieuw college van 
Gedeputeerde Staten, bestaande uit CDA, VVD en 
ChristenUnie;

constaterende:
•  dat in december 2007 het Uitvoeringsprogram-

ma, de vertaling van het collegeprogramma 
september 2007, is vastgesteld door de Staten 
en dat dit een vertaling was van het coalitieak-
koord mei 2007 van CDA, VVD en PvdA, zoals 
besproken in de Staten op 21 mei 2007;

•   dat de nieuwe coalitie aangeeft het Uitvoe-
ringsprogramma te handhaven en dat dit pro-
gramma het kader vormt voor begrotingen en 
voorjaarsnota's;

•  dat het nieuwe coalitieakkoord niet de finan-
ciële effecten aangeeft op het Uitvoeringspro-
gramma en de daarop gebaseerde beleidska-
ders;

overwegende:
•  dat het voor de Staten noodzakelijk is inzicht 

te hebben in de financiële effecten van het 
nieuwe coalitieakkoord op het al lopende en 
nog te starten beleid op basis van het Uitvoe-
ringsprogramma;

•  dat dit inzicht al gewenst is bij de bespreking 
van de begroting 2009;

verzoeken:
het college van Gedeputeerde Staten voor de be-
handeling van de begroting 2009 te komen met 
een overzicht van de financiële effecten van het 
nieuwe coalitieakkoord op het Uitvoeringspro-
gramma. 

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende 
ondertekend en maken derhalve deel uit van de 
beraadslagingen. De moties kunnen worden ver-
menigvuldigd en rondgedeeld. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Dat de oude coalitie moest vallen, was wel duide-
lijk; het hing eigenlijk al een tijdje in de lucht. De 
opvolging ervan is echter naar ons idee een ge-
miste kans, zowel wat betreft het programma als 
de samenstelling. Een partij, zo is onze overtui-
ging, die tweemaal breekt, hoort er gewoon even 
niet in te zitten. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
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Mijnheer de Voorzitter! Vandaag komt er een ein-
de aan een periode van politieke onduidelijkheid 
binnen de provincie Utrecht. Deze onduidelijk-
heid en de daarbij behorende onrust, vonden hun 
oorsprong in het reeds bij herhaling genoemde 
debat van 14 juli. Toen heb ik gesteld dat de Chris-
tenUnie geen deel uitmaakt van het kennelijke 
conflict, maar wel bereid is bij te dragen aan de 
oplossing ervan. Wij kennen allen het verloop van 
de eerste coalitiebesprekingen, waaraan wij ook 
hebben deelgenomen. We zagen daarin goede 
kansen om voor ons relevante punten meer onder 
de aandacht en in uitvoering te krijgen dan vanuit 
de oppositierol. Groot was dan ook onze teleur-
stelling op het moment dat deze besprekingen 
feitelijk werden gestaakt. 
De heer Van Lunteren memoreerde reeds hetgeen 
daarna volgde: een scherpe tweedeling binnen de 
Staten, waardoor het noodzakelijk was een infor-
mateur te benoemen. Een besluit dat is genomen 
door alle fractievoorzitters gezamenlijk. Uit het 
informatieproces kwam uiteindelijk een aanbe-
veling: CDA, VVD en ChristenUnie zouden een 
stabiele coalitie kunnen vormen. Wij kijken met 
waardering terug op het werk dat is verzet door 
de heer Van Eijck en mevrouw Zetstra en de heer 
Ter Braak in het formatieproces. Vandaag bespre-
ken wij hier het akkoord en zullen straks, naar ik 
verwacht, overgaan tot de benoeming van twee 
nieuwe gedeputeerden. Deze uitkomst betekent 
overigens ook dat de Staten inmiddels afscheid 
hebben genomen van mevrouw Dekker en de heer 
De Wilde. De fractie van de ChristenUnie hecht 
eraan hen expliciet te danken voor hun inzet voor 
de provincie Utrecht. 
Ook binnen de fractie van de VVD hebben er per-
sonele wijzigingen plaatsgevonden die samenhan-
gen met het proces van coalitievorming. Het doet 
pijn afscheid te moeten nemen van gewaardeerde 
collega's. Desniettegenstaande hebben wij een vol 
vertrouwen in de samenwerking met de fracties 
van VVD en CDA in de Staten, en ook in het col-
lege van Gedeputeerde Staten. Dit vertrouwen 
is gebaseerd op de wijze waarop de gesprekken 
over coalitievorming zijn gevoerd sinds het rap-
port van informateur Van Eijck. Mevrouw Door-
nenbal zei het al: op basis van het rapport van de 
informateur is er op zaterdag 13 september een 
eerste inhoudelijk overleg geweest tussen de coa-
litiepartners. Daar bleek een behoorlijke mate van 

overeenstemming over belangrijke punten, en ook 
– dat vind ik essentieel – een nadrukkelijke wil en 
vertrouwen om er vlot verder uit te komen. Dat 
is gelukt, ook omdat we uitgingen van de basis 
die het vorige coalitieakkoord ons bood. Snelheid 
en voortbouwen op wat er was, waren voor ons 
essentieel. Het is wel beperkend geweest voor de 
mogelijkheden van de ChristenUnie om heel expli-
ciete ChristenUnie-punten heel keihard en heel ad 
fundum door te kunnen voeren. Wij moeten ech-
ter een betrouwbare overheid zijn als provincie. 
Dat betekent dus ook dat wij de voortgang van het 
beleid belangrijker hebben geacht dan het binnen-
halen van een paar extra ChristenUnie-herkenbare 
elementen. 
Daarnaast zijn wij door onze coalitiegenoten in de 
gelegenheid gesteld twee gedeputeerden te mogen 
leveren. Dat is een goede zaak. Wij verwachten 
dan ook dan zij vanuit hun rol in de gelegenheid 
zullen zijn het denken binnen het college verder te 
bevorderen.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De 
heer Van Kranenburg hecht aan de voortzetting 
van het beleid en hecht aan een betrouwbare over-
heid. Ik hoor hem zeggen: dan ruil ik mijn eigen 
profiel wel in. Het kan toch niet zo zijn dat in dit 
programma de accenten niet door hem zijn ge-
steld? Ik wil graag weten wat het specifieke Chris-
tenUnie-profiel is dat in de accenten staat.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er een paar noemen. 
Men zal zich herinneren dat wij ons destijds, sa-
men met de VVD, sterk hebben gemaakt voor be-
vriezing van de opcenten. Sterker nog: wij hebben 
de VVD getracht daarbij te overreden met moties 
die zij, omwille van coalitieverbanden, niet konden 
steunen. Dat is punt één. 
Geld dat je niet nodig hebt, moet je niet gaan 
halen bij de burger, was onze stelling. Dat geldt 
nog steeds.
Als het gaat om degelijk financieel beleid, dus niet 
het opsouperen van de centen die je eenmaal ter 
beschikking hebt gesteld voor een project, en als 
er geld overblijft dit fijn verdelen onder de gede-
puteerden – dat was de praktijk van de afgelopen 
jaren – dan is er hier in dit akkoord heel duidelijk 
een punt bereikt. Wat overblijft, vloeit terug naar 
de reserves, waar het volgens ons hoort. Dat is 
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nieuw. Dat 'klinkt VVD', maar is zeker ook 'Chris-
tenUnie'. 
Als wij praten over zaken als de EHS, waar ontzet-
tend veel aan de hand is geweest, maar het is nog 
niet klaar, dan zijn er wel degelijk ChristenUnie-
punten in dit akkoord neergezet. 
Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ik denk 
dat ik vrij duidelijk ben geweest. Er zit dus wel de-
gelijk een ChristenUnie-profiel aan dit akkoord. En 
zo hoort het ook te zijn. De uitwerking zal straks 
volgen door het college.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Van 
de financiële punten was er minstens één punt dat 
in eerdere moties is vastgelegd: het terug laten 
vloeien naar de algemene middelen van geld dat 
niet gebruikt is. Dat is dus geen nieuws; dat was 
al besloten. 
Dan het punt over de EHS. Wat staat daarover in 
feite in het coalitieakkoord, dat nu voortvarend 
verder gaat? Mijn vraag was of er tot nu toe niet 
voortvarend aan de EHS is gewerkt? Ik kan het 
mij niet voorstellen. Voor de rest is het een open 
invulling. Over een jaar gaan wij nog eens bekij-
ken of het wel lukt. Ik vind dit ChristenUnie-profiel 
daarom uiterst mager. Het leidt er bijna toe dat je 
zegt: "Zou het niet zo gegaan zijn dat de Chris-
tenUnie twee gedeputeerden kreeg, overmatig 
bedeeld, maar goed dat is winst voor de Christen-
Unie." Vervolgens heeft de ChristenUnie zich moe-
ten neerleggen bij een aantal eisen die met name 
door de VVD en deels door het CDA is ingebracht.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Dat is de waarneming 
van de heer Bos. Mijn waarneming is een andere. 
Ik stel vast dat er in dit akkoord een aantal heel 
herkenbare ChristenUnie-elementen is verwerkt en 
verwezenlijkt, terwijl wij anderzijds een betrouwba-
re overheid willen zijn. Dat betekent dus ook dat 
er voortgegaan moet worden met het ingezette 
beleid, met de afspraken die zijn gemaakt met de 
overige overheden en andere partners waarmee 
wij zaken hebben te doen.
Het CDA en de VVD hebben reeds een aantal van 
de gewijzigde accenten benoemd: de financiële, 
mobiliteits- en de woningbouwvraagstukken. Het 
moge duidelijk zijn dat de ChristenUnie deze ac-
centen voluit onderschrijft. Daarnaast zijn we na-
tuurlijk blij met de passage over de zondagsrust. 

Dat het college zich straks zal realiseren dat er 
een groep mensen is die niet kan meedoen omdat 
iets op zondag wordt georganiseerd, is zonder 
meer een stap in de goede richting, waar we blij 
mee zijn.
Over de EHS hebben wij zo-even al wat woorden 
gesproken. Het respect voor de schepping dat 
daaruit spreekt, past volstrekt bij de ChristenUnie. 
Wij willen onze mooie provincie zo goed mogelijk 
doorgeven aan de volgende generaties.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil niets afdoen aan de zondagsrust. Ik probeer 
er zelf ook altijd van te genieten. Anders is het als 
de overheid zegt dat bepaalde zaken niet georga-
niseerd kunnen worden. Is dat de implicatie van 
het opnemen van een passage over de zondags-
rust in dit akkoord?

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Dat zou ook mijn vraag geweest zijn: wat is 
de uitwerking van zo'n passage? Gaan wij straks 
bijvoorbeeld geen subsidies meer verlenen aan 
instellingen die op zondag iets willen organiseren? 
Missen wij straks de helft van het museumweek-
end, dat wij als provincie graag willen doen? Wat 
gaan wij doen met een filmfestival, dat ook op 
zondag allerlei zaken doet. Wat is de reikwijdte 
van die zinsnede voor de ChristenUnie, maar ook 
voor de totale coalitie?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Waar het hier omgaat, is 
dat wij ons bij het automatisme van 'leuke dingen 
doen wij per definitie op zondag', wat naar onze 
beleving vaak het geval is, eens even realiseren: 
moet dat nou? Wat wij als ChristenUnie niet be-
ogen, is dat wij ineens een faliekante breuk maken 
met bestaande systemen, bestaande subsidies, 
bestaande overeenkomsten en noem het allemaal 
maar op. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Kan de heer Van Kranenburg mij een voorbeeld 
geven van een provinciale activiteit, die wat hem 
betreft niet meer zou kunnen vanwege het feit dat 
de ChristenUnie die zinsnede in het coalitieak-
koord heeft opgenomen?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
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Mijnheer de Voorzitter! Nee, dat kan ik niet, om-
dat dat aan het college van Gedeputeerde Staten 
is. Wat wij hier overeengekomen zijn, is dat het 
college van Gedeputeerde Staten zich realiseert op 
het moment dat zij zaken organiseren op de zon-
dag, dat er een groep mensen is die niet mee kan 
doen. Dat zal ertoe kunnen leiden dat het college 
van Gedeputeerde Staten besluit om zaken op een 
ander moment te organiseren of misschien niet. 
Dat is echter aan het college. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Het college organiseert zelf heel weinig. Dat is ook 
niet de bedoeling. Het zijn organisaties die din-
gen organiseren en om subsidie of ondersteuning 
vragen. Om het nog wat toe te spitsen: zou dat 
kunnen betekenen dat de ChristenUnie zich zou 
verzetten tegen het feit dat een gedeputeerde op 
zondag een culturele activiteit opent?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! U zult begrijpen dat de ge-
deputeerden van de ChristenUnie niet op zondag 
bijvoorbeeld een lint zullen doorknippen. Dat gaan 
wij niet doen. Wat iets anders is, is of dat ook 
voor de overige leden van het college zou gelden. 
Zo werkt het echter niet. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-
ter! Dus ik begrijp dat het zeer beperkt is wat de 
ChristenUnie aan reikwijdte hiervan ziet en dat het 
ook niet het voornemen is dat hier enig beleid op 
ontstaat?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Of er beleid op zal ont-
staan, zal blijken. Wij zijn in elk geval al gelukkig 
met het realisatiemoment binnen het college van 
Gedeputeerde Staten op het moment dat zaken 
worden georganiseerd op een zondag. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Nog even voortbordurend op dit verhaal en de 
gedachte over de schepping. Ik wil hier niet gaan 
staan als een soort atheïstisch bevechter van het 
christendom. De heer Klein Kranenburg zal het 
echter met mij eens zijn dat de ChristenUnie niet 
het alleenrecht heeft op de EHS en de realisatie 
daarvan. Ik kan mij voorstellen dat mensen die 
geloven in de evolutieleer daarvoor net zo'n warm 

hart hebben dan de ChristenUnie, die de gedachte 
van de schepping aanhangt. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Laat ik het zo formuleren. 
Als er iemand is die stelt dat de schepping voor 
hem ook natuur mag heten: be my guest. Dan 
komen wij er samen heel goed uit, volgens mij.

Er is in het akkoord sprake van een wens te ko-
men tot een andere bestuurscultuur. De Staten 
eerder aan het woord, door bijvoorbeeld meer te 
werken met startnotities. Hier ligt een stevige op-
dracht voor ons allen, voor het college van Gede-
puteerde Staten, allen die betrokken zijn, ik denk 
ook aan commissieleden. Wij rekenen op een 
intensief proces, dat wat mij betreft vandaag van 
start gaat. Een proces dat volgt op een grondige 
analyse van wat er nu feitelijk mis is. Het CDA gaf 
hiervan al een aantal elementen aan. De vraag aan 
iedere fractie is heel precies: wat zit er niet goed? 
Het is een proces overigens waaraan ik, in de rol 
van plaatsvervangend voorzitter, geen bijdrage 
meer zal geven. Historisch beschouwd is in deze 
Staten de rol van plaatsvervangend voorzitter 
toegevallen aan een lid van de oppositie. Daar de 
ChristenUnie daar op dit moment niet meer toe 
gerekend kan worden, stel ik deze functie thans 
ter beschikking, en verzoek de voorzitter de nood-
zakelijke stappen te zetten, zodat de Staten kun-
nen voorzien in de opvolging. 

De VOORZITTER: Wat dat laatste betreft. U had 
het al gemeld in het seniorenconvent. Ik stel voor 
dat degenen die belangstelling hebben voor deze 
functie, zich voor 4 oktober melden, zodat wij op 
6 oktober daarover een besluit kunnen nemen in 
het fractievoorzittersconvent. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zat net een kippenpootje te eten en ik vroeg 
mij af: dat zal toch niet het beeld van de provincie 
zijn op dit moment? Een afgekloven kippenpootje, 
want zo diep zijn wij ondertussen wel gezonken. 
Met name na de bijdrage van de heer Bos zakte 
mij echt de moed in de schoenen en dacht: wat 
moet ik hier nog gaan vertellen en hoe gaan wij 
hier überhaupt nog uitkomen met die bestuurscul-
tuur en de onderlinge communicatie? Dit wordt 
een heel hard gevecht. Ik constateer dat dit niet 
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even in twee, drie maanden opgelost is. Het zou 
nog wel eens een aantal jaren nodig kunnen heb-
ben om hierin verandering te kunnen brengen. 
Met z'n allen: dat is namelijk een absolute rand-
voorwaarde als wij echt willen dat wij hier op een 
respectvolle, gedegen, leuke en goede manier 
met elkaar bezig zijn voor de inwoners van onze 
provincie. Daarom zitten wij hier. Wij zitten hier 
niet om elkaar af te bekken en elkaar de maat te 
nemen. Wij zitten hier voor die inwoners van de 
provincie. Daarom willen wij hier met elkaar goed 
beleid afspreken en daarom willen wij ervoor zor-
gen dat er zaken gebeuren in Utrecht. Daarom 
moeten wij het ook over de inhoud hebben en niet 
alleen over allerlei zaken die gelopen zijn. Eigenlijk 
zou ik u willen aanraden de Gouden Gids te pak-
ken en een paar sofa's te bestellen, een psycho-
therapeut in te huren, een communicatieadviseur, 
een mediator en een procesbegeleider. Dat zou 
wat mij betreft dan een soort startpunt kunnen 
zijn om te kijken of wij de boel weer een beetje 
'tussen de oren' kunnen krijgen.
Ik begin met die bestuurscultuur. Ik denk dat dat 
heel relevant is en het heeft een heel grote scha-
duw over dit debat geworpen. Wat D66 betreft, 
is het zo dat wij terug moeten naar het primaat 
van Provinciale Staten in de provincie. Ik heb het 
gevoel, en ik zit nu twee perioden in deze Staten, 
dat wij te maken hebben gehad met een cultuur 
waarin wij, als Provinciale Staten, ons veel te veel 
hebben laten leiden door wat er uit Gedeputeerde 
Staten tot ons is gekomen. Wij hebben onze 
eigenstandige rol verwaarloosd. Wij zijn veel te 
gemakkelijk door de knieën gegaan. Wij hebben 
veel te gemakkelijk allerlei zaken geaccepteerd. 
Wij moeten terug naar de oorsprong van de vraag 
waarom wij hier zijn en waarom wij beslissingen 
nemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij 
als Staten voor onszelf goed definiëren wat onze 
taak is, en laten wij die taak dan ook als zodanig 
uitvoeren.
Er wordt heel veel gesproken over de heersende 
bestuurscultuur. Ook de informateur heeft daaraan 
een aantal therapeutische sessies gewijd, zoals hij 
dat zelf ook aangaf. Ik denk dat wij daarmee nog 
niet klaar zijn. Ik heb in het coalitieakkoord gezien 
dat men daar voor u, voorzitter een rol weggelegd 
ziet, en ik denk dat dit absoluut terecht is. Het 
moet echter wel heel duidelijk zijn dat wij dat sa-
men moeten doen. 

Ik verwijs ook naar het rapport van de informateur, 
omdat hij op bladzijde 17 een zevental interessan-
te punten aanhaalt, waarover hij zegt: "Ga daar-
mee in elk geval aan de slag." Het is niet een limi-
tatieve lijst, maar wel een aanknopingspunt. Dat 
moet in elk geval aangepakt worden en daarmee 
moet aan de slag gegaan worden. De eerste stap 
zou zijn, wat mij betreft, alle fractievoorzitters een 
voor een uit te nodigen om eens bij u aan tafel te 
schuiven met het verslag van het gesprek dat men 
heeft gehad van informateur Van Eijck. Laten wij 
dan eens kijken welke ideeën en suggesties daarbij 
naar boven komen om een slag te maken. Ik ben 
mij er heel goed van bewust dat het niet alleen 
gaat om structuurveranderingen, maar dat het ook 
gaat om zaken die wij met elkaar kunnen afspre-
ken over de manier waarop wij met elkaar omgaan 
in dit huis. Ik denk dat er ook bepaalde structuren 
veranderd zouden kunnen worden. Ik denk dat dat 
ook nodig is, omdat wij daarmee het debat kun-
nen faciliteren en het dualisme beter vorm kunnen 
geven. Wij moeten echter in eerste instantie kijken 
hoe wij zelf kunnen bijdragen aan die andere cul-
tuur, waar wij allemaal zo naar dorsten, als ik het 
zo mag zeggen. 

Dan gaan wij naar de inhoud, want eigenlijk is 
het dat waarvoor wij hier zijn. Ik wil mijn bijdrage 
plaatsen onder het kopje "www.provincie-utrecht.
nl." De drie w's zijn dan: wonen, werken, wegen. 
Dat zijn de thema's waar het, volgens D66, de ko-
mende jaren om gaat draaien in onze mooie pro-
vincie. Het gaat om de discussie over keuzes die 
gemaakt moeten worden. Die keuzes moeten wij 
hier maken en hier moeten wij daarover discussi-
eren. Ik ben de heer Van Kranenburg eigenlijk wel 
erkentelijk, want hij zegt dat de ruimte om nieuw 
beleid te voeren, zowel wat betreft financieel als 
wat er al is aan kaders en beleid, heel smal is. Hij 
zegt hier gewoon: als ChristenUnie zijn wij aange-
schoven en hebben gezegd dat wij een continuïteit 
van het beleid beogen. Ik vind dat terecht en daar-
voor heb ik respect. Daarom hebben wij in eerste 
instantie dan ook duidelijk gemaakt dat de uit-
komst van het informatieproces heel goed verde-
digbaar is. Misschien mag ik mijn eigen rol daarin 
nog even toelichten. Wij hebben daar heel relaxt in 
gezeten; wij hoefden niet zonodig. Wij hebben ook 
ons lijstje ingeleverd bij de informateur en wij heb-
ben ook onze breek- en bespreekpunten aangege-
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ven. Wij hebben gezegd dat als wij nodig zijn, wij 
het graag zouden horen, want wij willen die cul-
tuur ook heel graag veranderen en daaraan bijdra-
gen. Maar als het niet hoeft, is het ook goed, want 
wij kunnen heel goed uit de voeten met de rol die 
wij in de oppositie hebben. Zo is het gebeurd, dus 
wat ons betreft is er geen rouwigheid, zeker niet 
wat het proces betreft. Wij hebben altijd, van het 
begin af aan, geprobeerd zuiver te opereren. Wij 
hebben positie gekozen en gezegd dat wij alleen 
maar via een informateur wilden praten, want 
zoals de maanden juli en augustus zijn verlopen, 
gaf ons dat geen enkel perspectief om dan met 
die fractie en dan weer met die fractie te gaan 
praten. Dus vanaf het moment dat ik terugkwam 
van vakantie, hebben wij gezegd: een informateur, 
dat is de insteek die wij moeten kiezen en dat is 
de enige methode om uit de impasse te komen. 
Goed, genoeg hierover gezegd. 

De inhoud. Ik moet zeggen dat er een aantal 
punten in het nieuwe coalitieakkoord staat waar-
mee D66 prima uit de voeten kan. De opcenten, 
het is al genoemd: wij zijn heel blij dat die nu 
eindelijk bevroren worden en niet verder worden 
verhoogd. Daarvoor hebben wij ons jarenlang in-
gezet. Ik moet zeggen: "Mijnheer Van Kranenburg, 
châpeau, goed dat jullie dat op die manier hebben 
kunnen regelen." 
De EHS wordt nu voortvarender aangepakt. Dat 
vinden wij natuurlijk heel fijn, want wij zijn een 
groot voorstander van de EHS en wij willen graag 
dat daarvan veel werk wordt gemaakt. Ik moet 
echter zeggen dat de vraag die door de heer Bos 
werd gesteld heel relevant is. Is het zo dat het 
tot nu toe niet goed genoeg is gegaan en dat er 
te weinig vaart in heeft gezeten? Is het dan niet 
zo dat je nu eigenlijk al kunt concluderen dat die 
gereedschapkoffer onvoldoende functioneert en 
dat er nieuwe dingen bij moeten komen? Er wordt 
aangekondigd dat men er nog eens naar gaat 
kijken, maar ik proef daar toch iets uit van een 
zekere drang om wat beter en wat sneller met die 
EHS om te gaan. 
De herontwikkeling van Soesterberg heeft ook een 
ander accent gekregen. Ik zeg er echter meteen bij 
dat het 'rood-voor-groen-monster' als een soort 
zwaard van Damocles boven de herinrichting van 
de vliegbasis blijft hangen. Je kunt je afvragen in 
hoeverre die EHS dan daadwerkelijk leidend is ge-

weest dan wel nog steeds leidend is. Wat verstaan 
de coalitiefracties eigenlijk onder de deelprojecten, 
die eveneens budgettair-neutraal moeten worden 
uitgevoerd? Wordt hieronder bijvoorbeeld ook 
verstaan de geplande ecoducten, die juist voor die 
verbindingen binnen die EHS moeten zorgen? Ik 
hoop dat dat niet het geval is, want dat zou ik heel 
jammer vinden en het zou een extra druk op de 
ontwikkeling van Soesterberg leggen. Ik ben verder 
ook benieuwd of dit college bereid is het natio-
naal belang van de herontwikkeling van vliegbasis 
Soesterberg richting Den Haag uit te dragen. Wij 
hebben er in de commissie RGW eerder al eens 
over gesproken. Ik vind het echt van belang dat dit 
verhaal meer en beter wordt verteld in Den Haag. 
Er moet gewoon een lobby komen richting het 
kabinet om aan te geven dat dit niet een speeltje 
is van de provincie alleen of dat zij dat samen 
doet met Soest en Zeist, maar dat het een verhaal 
is dat nationale implicaties heeft en dat er dus van 
Den Haag meer verwacht mag worden. Ik hoop 
dus dat daarvoor een echte lobby op gang komt. 
Wij zijn ook blij met het accent dat de coalitie legt 
op de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen 
voor woningbouw. In dat kielzog plak ik de bedrij-
venterreinen daaraan vast. Hierover is het akkoord 
enigszins dubbelzinnig; enerzijds wordt er op 
bladzijde 8 gesteld dat revitalisering van bedrijven-
terreinen prioriteit heeft boven de aanleg van nieu-
we bedrijventerreinen, maar anderzijds wordt op 
bladzijde 14 terughoudendheid gepromoot om om 
te gaan met de vraag naar nieuwe bedrijventerrei-
nen. Geef nu eens helderheid. Wat wil de coalitie 
nu eigenlijk; een moratorium op de uitgifte van 
nieuwe bedrijventerreinen, zodat je juist druk op 
die revitalisering kunt zetten en dat dat versneld 
kan plaatsvinden, of gaan wij weer een beetje 
van dit en een beetje van dat doen? Ik denk dat 
dit niet het beleid zou moeten zijn dat voor ogen 
staat. Mijn vraag aan de coalitiepartijen is daarom: 
maak nu eens een keuze voor 2015 en kies alleen 
voor die herstructurering en revitalisering van de 
bestaande en verrommelde bedrijventerreinen en 
wacht met uitgifte van nieuwe terreinen. 
Dan de samenwerkingsagenda. Er wordt snel ge-
evalueerd en dat juichen wij natuurlijk van harte 
toe, evenals de opmerking dat geld niet het enige 
motief voor provinciale betrokkenheid kan zijn. Wij 
zijn het daarmee helemaal eens. 
Wat ik ook goed vind, is de wens Provinciale Sta-
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ten strakker te laten sturen op het programma. 
Dat sluit aan op een van mijn eerdere opmer-
kingen over de rol die wij als Provinciale Staten 
onszelf moeten aanmeten. Ik denk dat daarmee 
impliciet een zeker ongenoegen over de samen-
werkingsagenda wordt verwoord. Ik hoop van 
harte dat die evaluatie zo snel mogelijk tot ons 
komt – ik heb de toezegging 'einde van dit jaar' 
gekregen – en dat wij ons daarover dan kunnen 
uitspreken. 

Laat ik verder gaan met een aantal vragen van 
D66 ten aanzien van het coalitieakkoord. Dan 
komen wij terug bij de drie w's. Ik begin met 
wonen. Ik wil van de coalitiepartijen weten of zij 
erkennen dat er feitelijk in de provincie Utrecht 
sprake is van een onverzadigbare vraag naar wo-
ningen en dat dit het uitgangspunt moet zijn bij 
het opstellen van allerlei ambities in de nieuwe 
woningbouwnotitie, zoals die is aangekondigd. 
Het gevolg hiervan is dat Provinciale Staten zich 
niet langer ophangen aan een bepaald percentage 
woningtekort in 2015. De vraag is dus: onderschrij-
ven de fracties deze lijn?
En dan een vraag voor de drie coalitiefracties, 
ik kan er niet om heen: wat is de status van de 
moties inzake Rijnenburg? De ChristenUnie en de 
VVD hebben toen samen met de PvdA en Groen-
Links een verdergaande motie ingediend dan het 
CDA heeft gedaan. Ik wil weten welke concrete 
afspraken de fracties hebben gemaakt over het uit-
voeren van de motie. Trekken de ChristenUnie en 
de VVD hun steun aan die motie in? In hoeverre 
worden nu wel of niet alle instrumenten van de 
nWro ingezet met het oog op het volbouwen van 
Rijnenburg. Graag duidelijkheid daarover.
Een ander punt: de rode contouren. De nieuwe 
coalitie stelt, dat waar door de provincie rode 
contouren van kleine kernen worden opgerekt ten 
behoeve van de leefbaarheid, door de provincie 
aanvullende eisen kunnen worden gesteld. Ook 
door een andere fractie is dit punt aangehaald. 
Het is een interessant accent, ware het niet dat 
onduidelijk blijft wat er precies onder die leefbaar-
heid wordt verstaan. Welke criteria worden daarbij 
gehanteerd? Dat moet voor ons duidelijk zijn. Het 
moet voor ons als Provinciale Staten mogelijk zijn 
een afweging te kunnen maken bij de vraag wat 
nu precies die leefbaarheid is en wanneer je dit 
nu wel of niet moet toestaan. Ik wil daarvoor een 

handvat hebben om daarin een keuze te kunnen 
maken. Wat dat betreft wil ik de coalitiefracties 
oproepen het kleine-ker-nen-beleid en alles wat 
daarmee samenhangt, nog een keer goed tegen 
het licht te houden en er misschien een nieuwe 
slag in te laten maken. 
Wonen en water komen samen bij de discussie 
over de toekomst van de polder Groot Mijdrecht 
Noord. De coalitie brengt een nieuw accent aan, 
waarbij mijn fractie zich afvraagt wat het nieuwe 
daarbij is. Wat er staat, is reeds in Provinciale Sta-
ten afgesproken en door gedeputeerde Binnekamp 
als zodanig toegezegd. Waarin zit hier het verschil 
met het vorige coalitieakkoord? Wat verstaan de 
coalitiepartijen onder 'voldoende draagvlak'? Wat 
is voldoende? Wie moeten dat draagvlak dan 
vormen? De inwoners? De gemeenteraad van De 
Ronde Venen? Provinciale Staten? Laat dat alstu-
blieft van meet af aan helder zijn, want de mensen 
in de polder willen dat graag. Zij willen dat van 
het begin af aan helder hebben. 
Wegen. Ik denk dat de VVD heel content kan 
zijn met het feit dat mobiliteit een buitengewoon 
prominente plaats inneemt in het huidige coali-
tieakkoord. Voor D66 is het evenwel van belang 
de uitkomst van de pakketstudies met elkaar te 
bespreken voordat er allerlei beslissingen worden 
genomen of beleid wordt ingezet. Kunnen de coa-
litiepartijen bevestigen en garanderen dat zij eerst 
de resultaten van deze pakketstudies zullen af-
wachten en aan Provinciale Staten zullen voorleg-
gen voordat er allerlei beleid in gang wordt gezet? 
Verder wil D66 ook nog aandacht vragen voor 
de 'ladder van Verdaas'. Naar onze mening moet 
dit nog steeds het uitgangspunt vormen bij de 
afwegingen die op het gebied van infrastructuur 
gemaakt moeten worden. Bovendien moet volgens 
D66 het ruimtelijk aspect geen afgeleide, maar 
juist een randvoorwaarde zijn bij de beoordeling 
van de pakketstudies. Ik hoor graag of de fracties 
deze mening delen. 
Ik heb in een interruptiedebat met de heer Van 
Kranenburg al even gesproken over de intrigeren-
de zin in de vierde alinea van het coalitieakkoord 
over de zondagsrust. Ik denk dat wij het daar 
maar even bij laten. Wij hebben er genoeg over 
gesproken en het is wat mij betreft helder.

Werken. Bij het hoofdstuk over economische 
zaken mist D66 de Taskforce Innovatie (TFI) 
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als refe-ren-tiepunt. Wel wordt het science park 
genoemd en daar zij wij natuurlijk blij mee. In 
het persbericht over het akkoord rept VVD-frac-
tievoorzitter Van Lunteren echter nog over het 
willen blijven leveren van goede prestaties op het 
gebied van economie en innovatie. Dat lijkt geheel 
afhankelijk gemaakt te worden van het mobiliteits-
vraagstuk. Het valt D66 op dat er een soort grote 
terughoudendheid bestaat ten aanzien van het 
instrument van de TFI en een mogelijke opvolger 
daarvan, terwijl in andere provincies uitstekende 
resultaten worden gehaald door soortgelijke or-
ganisaties of juist door ontwikkelingsmaatschap-
pijen. Waarom kiest de coalitie niet voor een logi-
sche vervolgstap?

Ik ben aan het einde van mijn bijdrage gekomen. 
Ik hoop van harte dat wij in de toekomst, ondanks 
datgene wat hier vanmiddag allemaal uitgesproken 
is naar elkaar toe, in een respectvolle en goede 
sfeer met elkaar inhoudelijke debatten kunnen 
voeren die in het belang zijn van de inwoners van 
onze mooie provincie. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Het voorstel dat voorligt behelst de suggestie om 
het nieuwe coalitieakkoord voor kennisgeving aan 
te nemen. Laat ik de spanning wegnemen: de SGP 
doet dat. 
Ik wil op twee punten ingaan en voeg mij daarbij 
in het voetspoor van eerdere sprekers. Ik wil op 
proces en op inhoud een paar opmerkingen ma-
ken. 
Allereerst iets ten aanzien van het proces. Ik sta 
hier met heel ambivalente gevoelens. Ook som-
mige collega's hebben dat zo verwoord. Dat dit 
hoofdstuk kan worden afgesloten, hopelijk niet al 
te laat deze avond, zou zeer toe te juichen zijn. 
Naar mijn diepe overtuiging echter, was dit niet 
nodig geweest. Vrij vertaald naar een opmerking 
van de voorzitter aan het begin van deze mid-
dag: dit gaat in feite over een crisis van verliezers. 
Eigenlijk zou je het nog sterker kunnen zeggen: 
ieder zichzelf respecterend bestuursorgaan moet 
niet zo met zichzelf willen omspringen. Het 
schaadt de publieke zaak. Ik weet niet hoe het u, 
collega's, is vergaan, maar het aantal keren dat 
de laatste weken niet meesmuilend werd geïn-
formeerd naar het herstelproces en de gezond-
heidstoestand van de provincie, is op de vingers 

van een hand niet te tellen. Wij hebben hier, als 
Provinciale Staten, de provincie, het provinciale 
bestuur, geen dienst mee bewezen. 
De SGP blijft het jammer vinden dat het drievou-
dige sofatraject, waarvoor ik op 14 juli heb gepleit, 
niet haalbaar bleek. Ja, sorry: D66 en SGP gaat 
blijkbaar toch klikken op een of andere manier. Ik 
zal zelf ook nog wel eens een sofa nodig hebben, 
vrees ik. Maar dat was naar onze overtuiging de 
beste oplossing geweest. Dat door allerlei omstan-
digheden – ik ken de ins and outs niet; daarover 
is op een minder plezierige manier gedebatteerd 
vandaag – geconstateerd wordt dat het niet de 
oplossing is, dan denk ik dat wij nu de next best 
oplossing voorhanden hebben. En, collega's, er 
rest ons nu niets anders dan onze wonden te lik-
ken. Ik begrijp de gevoelens van teleurstelling en 
van pijn die uit sommige reacties spreken. Het is 
begrijpelijk. Laten wij dat echter alstublieft achter 
ons laten en laten wij als provinciaal bestuur onze 
waardigheid hernemen. Die opmerkingen wil ik 
graag over het processuele aspect gemaakt heb-
ben. 

Dan de inhoud. Het aangepaste coalitieakkoord 
oftewel de voorliggende editie 'Accent 2008, slag-
vaardig verder'. Inderdaad moet je constateren 
dat op bepaalde onderdelen van het eerdere co-
alitieakkoord aanpassingen hebben plaatsgehad. 
Als ik het echter goed bekijk, heb ik vooralsnog 
de indruk dat het meer cosmetisch is dan een 
werkelijk fundamentele aanpassing. Wel hebben 
elk van de drie nieuwe coalitiepartijen een aantal 
wensen gehonoreerd weten te krijgen. Ik ga niet al 
die punten langslopen, maar een paar zaken wil ik 
wel noemen. 
De aandacht die hier gevraagd wordt voor de ver-
betering van de bestuurscultuur. Ik denk dat het 
een goede gedachte is hier naar de commissaris 
van de Koningin te kijken en te vragen of hij daar-
toe op de bok wil plaatsnemen, de teugels in han-
den wil nemen en dit gespan wil gaan mennen. 
Dat zou een goede zaak zijn.
Ik stipuleer dat ik blij ben met het niet-verhogen 
van de opcenten. Hier zie je nog iets terugkomen 
van de traditionele tegenstelling tussen links en 
rechts. Overigens, is het u opgevallen dat die 
scheiding voor het eerst sinds de Franse revolutie 
in de Assemblée Nationale exact midden door de 
zaal loopt; de linkerhand van de voorzitter. Zo zijn 
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die termen ontstaan. Dat laat ik echter rusten. 
Hier zie je dus de scheiding tussen links en rechts 
weer nadrukkelijk terugkomen. Je proeft – ik zeg 
het wat prikkelend – bij links een beetje: dat geld 
van die burgers is eigenlijk van de overheid en je 
moet als overheid zien dat je dat gefaseerd bin-
nenhaalt. Bij rechts is de houding: dat geld van 
die burgers is van die burgers en daarvan moet 
je als overheid eigenlijk zo veel mogelijk afblijven. 
Het is een Bijbels gegeven: geef de keizer wat des 
keizers is. Ja, maar dat betekent niet dat die keizer 
naar hartelust in de beurs van de burgers mag 
graaien. Dat zou een gans verkeerde exegese zijn. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
U kent collega Bisschop. Er is een strip geweest 
van de tovenaar van Fop. Daarin was een keer een 
scène. De koning gaat met de tovenaar op het 
torentje. De koning stelt de vraag aan de tovenaar: 
is het volk er voor de koning of is de koning er 
voor het volk? Waarop het volk riep: het eerste. De 
opmerkingen van de heer Bisschop doen mij een 
beetje aan die richting denken. Zo van: rechts is 
altijd zus, links is altijd zo. Ik denk echter dat de 
heer Bisschop zich toch een beetje vergist in deze 
handelingen. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zie niet precies in waarin ik mij vergis, maar dat 
kan misschien in een later stadium nog komen. 
Overigens die tovenaar van Fop hoeft de heer 
Nugteren niet te citeren. Hij kan ook Willem van 
Oranje citeren met zijn Oudejaarsrede van 1564; 
dan kan ik het beter plaatsen, want deze stelde 
dezelfde vraag. (Hilariteit)

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik geloof dat het met de tovenaar beter is afgelo-
pen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Ja zou kunnen. Toch is men ondertussen kogelga-
ten aan het controleren. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! De historie is heel interessant, maar de heer 
Bisschop zal het met mij eens moeten zijn dat 
zijn beeld over rechts en links niet geheel stand 
kan houden. Wij waren het net ook al eens over 
de implicaties van deze crisis en dat soort zaken. 

Daar vonden wij elkaar en ook over de opcenten 
vonden wij elkaar. Ik pleit ervoor een beetje losjes, 
een beetje pragmatisch, met dit soort zaken om 
te gaan. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb de indruk dat D66 inmiddels iets is opge-
schoven naar rechts. 

De VOORZITTER: Ik denk dat wij het bij de eerste 
uitleg moeten houden: gewoon rechts en links van 
de voorzitter. Dat lijkt mij het veiligst. De politiek 
erbij vult u later maar in. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wil met dankbaarheid constateren dat de 
zinsnede met betrekking tot de zondagsrust …. 
. Ik vond het tegelijkertijd een beetje navrant dat 
tegelijkertijd met het coalitieakkoord het foldertje 
van het museumweekend in de envelop zat. Ik 
hoop dat volgend jaar hier komt te staan: 23 en 24 
oktober, een vrijdag en een zaterdag. Ik herinner 
de ChristenUnie graag aan een motie die zij een 
aantal jaren geleden bij de algemene beschouwin-
gen heeft ingediend, waarbij zij geprobeerd heeft 
dit gerealiseerd te krijgen. Dat zou een van de 
concrete resultaten van deze afspraak kunnen zijn. 
Ik mis overigens in het coalitieakkoord de in-
zet om de start van de Tour de France niet naar 
Utrecht te laten komen. De ChristenUnie zou zich 
voor die inzet sterk maken. 

Ik wil de ChristenUnie gaarne gelukwensen met 
het toetreden tot de coalitie. Ik wijs nog even op 
de bijzondere positie die de fractie van de SGP 
op dit moment inneemt. Een van de collega's 
attendeerde mij erop: de fractie van de SGP is 
omringd met coalitiepartijen. Dat betekent niet dat 
de fractie van de SGP per definitie zal instemmen 
met voorstellen van het college of van de coalitie. 
De fractie van de SGP hoopt op dezelfde wijze als 
de afgelopen periode op een constructief-kritische 
manier een bijdrage te leveren. Ik wens de nieuwe 
coalitie wijsheid, een goede vaart en boven alles 
Gods zegen toe. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-
zitter! Het is inmiddels zes uur geweest. Ik zal 
proberen mijn verhaal zo kort mogelijk te houden. 
Wij vinden het ook zeer spijtig hoe de gang van 
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zaken rond de coalitiewisseling is verlopen, te-
meer omdat dit heel veel aandacht, tijd en energie 
heeft gekost, die we beter aan het besturen van de 
provincie hadden kunnen besteden. Aangezien de 
PvdD niet betrokken was bij alle onverkwikkelijke 
ontwikkelingen rond de oude coalitie, achten wij 
het niet opportuun en zinvol om van onze kant 
uitgebreid te reflecteren op de relatiebreuken die 
hebben plaatsgevonden. Veeleer werpen wij graag 
een blik op de toekomst.
Het nieuwe coalitieakkoord geeft een voorzichtige 
doorkijk naar wat we de komende tijd mogen ver-
wachten. Het gaat slechts om accentverschuivin-
gen, zo wordt aangekondigd. Er is echter sprake 
van een groot aantal accentverschuivingen. Voor 
ons is het zeer teleurstellend, zelfs beschamend, 
dat er geen enkel woord aan dierenwelzijn wordt 
gewijd in het nieuwe coalitieakkoord. Er had 
toch wel één accentverschuiving richting dieren-
welzijn kunnen plaatsvinden? Sterker nog: de 
portefeuille Dierenwelzijn wordt überhaupt niet 
meer genoemd in het rijtje portefeuilles achter in 
het coalitieakkoord. Ronduit schokkend. Anders 
kan ik het niet benoemen. Nota bene nu er twee 
partijen deel uitmaken van de coalitie, die veel 
waarde hechten aan rentmeesterschap, wordt 
geen melding meer gemaakt van de portefeuille 
Dierenwelzijn. Wij willen hier graag opheldering 
over. Volgende week zal in de commissie RGW 
gesproken worden over de invulling van de porte-
feuille Dierenwelzijn. De instelling van deze porte-
feuille is gepaard gegaan met statenbrede instem-
ming, dus ook die van de nieuwe coalitiepartijen. 
Het kan toch niet waar zijn dat de coalitie, nu de 
ChristenUnie toetreedt, dierenwelzijn zal veront-
achtzamen? 

Gelukkig kan ik ook wat lichtpuntjes benoemen. 
Ik zal er een paar uitlichten: meer aandacht voor 
realisatie van de EHS, bij de woningbouw meer 
aandacht voor waarden zoals natuur en terughou-
dendheid bij de vraag naar nieuwe bedrijventerrei-
nen en kantoorlocaties. Om die terughoudendheid 
bij de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties te realiseren, is het van belang dat 
krachtig beleid wordt geformuleerd. Wij verzoe-
ken het nieuwe college van Gedeputeerde Staten 
dan ook hiertoe een daadkrachtige beleidsnota 
en een actieprogramma aan de Provinciale Staten 
te presenteren. Wij sluiten ons graag aan bij het 

pleidooi van D66 voor een moratorium op bedrij-
venterreinen en kantoorlocaties. Alleen dan kun-
nen wij echt resultaten boeken. 

Ook zagen wij enkele zorgwekkende zaken in het 
coalitieakkoord. Zo staat vermeld dat het duur-
zaamheidsbeleid zich meer dan voorheen zal rich-
ten op de gevolgen van de klimaatverandering. De 
wijze waarop dit geformuleerd is, doet vermoeden 
dat er minder aandacht uit zal gaan naar mitigatie 
en meer naar adaptatie. Dat betekent in eenvoudig 
Nederlands: minder voorkomen en meer genezen. 
Wij vinden het van groot belang dat wij onze ver-
antwoordelijkheid nemen voor de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen en wij hopen 
dat het nieuwe college deze verantwoordelijkheid 
ook voelt. Voor ons is het onduidelijk in hoeverre 
de nieuwe coalitie gemakkelijker zal vechten voor 
de asfalt-lobby dan voorheen. De tekst in de het 
nieuwe akkoord is wat dit betreft tamelijk ambigu. 
Graag meer duidelijkheid op dit terrein, want wij 
vrezen voor een accentverschuiving in die richting.
Duurzaamheid lijkt nog steeds de rode draad te 
vormen van het nieuwe coalitieakkoord. Bij uitstek 
zouden wij dan ook een doelstelling verwachten 
met betrekking tot het verminderen van de bio-
industrie. De huidige veehouderij is wereldwijd 
verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot van 
broeikasgassen. De intensieve veehouderij ver-
oorzaakt ernstige waterkwaliteitsproblemen en 
bodemecologische problemen. Tel daarbij op dat 
de provincie Utrecht een groot probleem kent ten 
aanzien van vismigratie en vissterfte in polder-
gemalen, of moet ik zeggen: poldervermalen, en 
het moge duidelijk zijn dat hierdoor onder andere 
zowel de chemische als biologische normen van 
de Europese Kaderrichtlijn Water niet gehaald drei-
gen te worden. De bio-industrie heeft niet alleen 
negatieve effecten op het milieu, maar ook op het 
welzijn van dieren en de wereldvoedselverdeling. 
Bovendien zorgt de bio-industrie door de import 
van veevoer voor bodemverarming en ontbossing 
elders. Het wordt hoog tijd dat wij hier het voor-
beeld volgen van de provincies Groningen, Zuid-
Holland en Noord-Holland die wel proberen paal 
en perk te stellen aan de uitwassen van de bio-
industrie. Duurzaamheid moet niet alleen met de 
mond beleden worden, maar moet daadwerkelijk 
uitgevoerd worden.
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Ik heb niet de kans gekregen zo-even te reageren 
op de woorden van de heer Bisschop. Dat doe ik 
hierbij alsnog. De heer Bisschop zag een scheids-
lijn in de Statenzaal, met aan de linkerzijde de 
linkse partijen en aan de rechterzijde de rechtse 
partijen. Graag wil ik hierbij zeggen dat wij noch 
links noch rechts zijn. Wij gaan voor een overstij-
gend belang, namelijk dierenwelzijn en het voort-
bestaan van deze aardbol. 
Tot slot wil ik graag nog reageren op de wijze en 
eerlijke uitspraken van de vertrokken gedeputeer-
den, mevrouw Dekker en de heer De Wilde. Het 
waren sombere woorden die wij ons allemaal 
moeten aantrekken. Het gaat enerzijds om het feit 
dat Provinciale Staten onvoldoende Gedeputeerde 
Staten controleren. Anderzijds gaat het om fat-
soen. Ik spreek hierbij van harte de hoop uit dat 
de optimistische woorden van de commissaris van 
de Koningin over de bestuurscultuur bewaarheid 
worden. Het CDA heeft gezegd een grondige ana-
lyse van de problemen rond de bestuurscultuur te 
willen laten uitvoeren. Dat juichen wij van harte 
toe.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Het mooist zou het zijn als je daar 
uiterst links zit om dan ook niet te zwijgen, want 
wat zit ik daar te doen. Als mol, want ben ik wel 
uiterst links? 
Natuurlijk zijn er ook andere hobby's die dwars 
door de Staten heenlopen. Dat zijn doelen die 
men nastreeft. Ten eerste heeft men concrete 
doelen, die men belooft aan de kiezer. Ten tweede 
gaat het erom hoe wij die doelen kunnen verwe-
zenlijken. Wat al een tijdje in deze Staten, ook 
door ons, wordt aangegeven, is dat wij misschien 
naar een andere cultuur moeten wat dat betreft. 
9 juli werd er een verschil in inzicht duidelijk. 
Dat wil ik volhouden. Ik denk niet dat het om een 
ordinaire ruzie of om chaos ging. Er is gewoon 
iets structureels gaande. Wij voelen met elkaar 
aan ons theewater aan: moeten wij doorgaan met 
topdown, moeten wij integraal, van onderop, gaan 
werken? 
Er is een proces gaande, dwars door de partijen 
heen. Wij zullen daarvoor een vorm moeten vin-
den. Dat is de toekomst. De eerste kans is voor 
het CDA. Dat zag ik bij de Vecht- en Venendiscus-
sie, en ook bij Rijnenburg. Later blijkt in de VVD 
daar ook draagvlak voor te zijn. Integraal. Niet 

topdown. In feite werd eerst nog getracht met 
het buitensluiten van het CDA die ontwikkeling 
te tackelen. De eerste keuze afdwingen leidde 
tot GroenLinks, ChristenUnie, VVD, PvdA. David 
van den Burg had niet echt draagvlak binnen de 
VVD; hij had z'n hand overspeeld. Inmiddels zien 
wij een rol van de ChristenUnie, die daarvoor be-
hoorde bij de sterke topdowners, die aanschuift bij 
de andere ontwikkeling. Of ik moet het helemaal 
verkeerd zien. Dat ontlokte mij de uitspraak toen 
dat voorstel werd gedaan: mogelijk hebben zij het 
licht gezien. Wij zullen het zien.

Oude politiek, arrogantie van de macht, Oost-
blokpraktijken: dat soort termen zijn chargerend 
genoemd. Onze perceptie is dat deze coalitie een 
kans kan hebben naar andere Provinciale Staten 
op vele terreinen met durf ambities. Wij vinden 
400 woningen op Soesterberg nog steeds een 
zwaktebod. Daar kan iets heel speciaals komen. 
Daar kunnen wij ook nationaal naar gaan kijken, 
zoals de fractie van D66 aangaf. Misschien moe-
ten wij dan naar creatieve oplossingen, misschien 
zijn kostendragers op afstand mogelijk. Bouw die 
dingen dan daar, maar niet boven op een berg 
of op de plek waar ze misstaan. Over kracht en 
creativiteit heb ik ook al enige dingen geroepen bij 
de algemene beschouwingen in de richting van de 
Unie van Utrecht. 

Er is nu een omslag van een kwalitatieve ruimtelij-
ke benadering. Heel goed, niet meer getalsmatig. 
Serieus wegen; dat komt centraal te staan. Wij zijn 
benieuwd. Mooi Utrecht zou dat op vele terreinen 
willen bepleiten. Tegelijkertijd, als je dat wilt, zul 
je op zoek moeten naar scenario's die je naast 
elkaar legt. Wat dat betreft, ook als het om wegen 
gaat, gaat het niet alleen om ruimtelijke ordening: 
kijk gewoon op een bepaald moment welke scena-
rio's kunnen. Wie willen wij zijn in de toekomst? 
Dus een inhoudelijke discussie bepleiten wij over: 
wat wil Utrecht zijn, samen met de burgers, met 
de gemeenten? In die zin en proficiat voor deze 
nieuwe coalitie. 
Wat betreft het accorderen van het akkoord? Dat 
lukt nu weer net niet. Het gaat ons niet ver ge-
noeg. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 
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Schorsing van 18.1� tot 19.19 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

(De heer Snyders heeft tijdens de schorsing de verga-
dering verlaten.)

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin met een klein gesprek, daarna 
ga ik in op de moties en de vragen.
Wij hebben vandaag een eerste stap gezet naar 
een nieuwe coalitie. Dat betekent afscheid nemen 
van een samenwerking binnen coalitieverband van 
de PvdA. Dat afscheid is heftig; dat hebben wij 
vanmiddag mee kunnen maken. Daarover hoeven 
wij nu niet verder uit te wijden. De fractie van het 
CDA hecht eraan de collega's van de fractie van de 
PvdA te danken voor de samenwerking die op veel 
onderdelen gewoon goed was. Vertrouwen komt 
te voet en gaat te paard. Vertrouwen zal moeten 
groeien en aan vertrouwen moet je werken. Onze 
CDA-fractie wil werken aan dat vertrouwen. Wij 
vertrouwen er wel op dat wij er met elkaar aan 
gaan bouwen. 

Reacties op andere partijen betekenen ook reacties 
op de moties. Ik zal namens de drie partijen van 
de 
coalitie ingaan op de moties. 
Er is een motie M3 ingediend over het financi-
eel beleid. Wij zullen daarmee niet instemmen. 
Wij wachten de tweede tranche van de 'operatie 
stofkam' af. Wij gaan ons nu niet vastleggen op 
bedragen. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik vind het jammer dat mevrouw Doornenbal dat 
zegt. Het bedrag dat in de motie staat, komt voort 
uit de notitie die twee jaar geleden in de Staten 
aan de orde is geweest. In die zin komt het niet 
uit de lucht vallen. Mevrouw Doornenbal zegt dat 
zij de tweede tranche van de 'operatie stofkam' 
wil afwachten. Betekent dit dat het idee dat achter 
deze motie zit, wat haar betreft nog een keer terug 
kan komen?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij willen ons nu niet vastleggen op 
bedragen. Het zou niet goed zijn als wij niet eerst 
afwachten wat er uit die 'operatie stofkam' komt. 

De discussie willen wij niet uit de weg gaan. Als 
de heer Nugteren dat bedoelt: nee, die discussie 
willen wij best aangaan. Voor dit moment zeggen 
wij echter dat wij hiermee niet willen instemmen, 
omdat wij graag eerst die 'operatie stofkam', de 
tweede tranche, willen afwachten. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Mevrouw Doornenbal zegt dat zij de discussie niet 
uit de weg wil gaan. Zo ken ik haar ook en dat is 
verder prima. Betekent het wel dat zij de gedachte 
die erachter zit, namelijk de komende jaren een 
stevige reservepositie opbouwen, deelt, los van 
het bedrag?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nee, wij hebben gezegd dat wij in elk 
geval ruimte willen houden, ook voor volgende 
coalities. Wij willen een dusdanig financieel beleid 
voeren waarin dat mogelijk is. Wij willen ons dan 
niet vastleggen op bedragen.
Dan is er een motie M4 ingediend over een onder-
zoek naar de invoering van de kapitaaldienst. In 
de subcommissie van de jaarrekening is dit onder-
werp al aan de orde geweest met alle voors en te-
gens. Hier gaat het er om nog een externe erbij te 
vragen. Wij willen dat niet, omdat wij geen hypo-
theek willen op de toekomst. De notitie mag wat 
ons betreft wel komen, maar wij handhaven daar-
bij wel ons standpunt dat wij uiteindelijk niet wil-
len instemmen met een kapitaaldienst. De voors 
en de tegens en het inzicht daarin, zijn zaken waar 
wij niet tegen zijn. In de motie staat echter dat er 
ook nog een extern deskundige bij ingeschakeld 
moet worden. Als ik goed geïnformeerd ben, dan 
is de notitie van Gedeputeerde Staten bijna gereed 
en deze is gemaakt met behulp van externe des-
kundigen. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-
ter! Dan kan de notitie toch aan de Staten worden 
aangeboden?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nee, de voors en tegens willen wij 
best met elkaar bespreken. Wij zijn niet voor een 
kapitaaldienst. Wij moeten ons afvragen welke 
discussie wij krijgen als de uitkomst bij voorbaat 
al bekend is. 
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De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-
ter! In de subcommissie voor de jaarrekening is 
geconstateerd, en dat was ook de toezegging van 
het college, dat het goed zou zijn als er een no-
titie aan de Staten zou worden aangeboden met 
wat aanvullingen op wat er al lag en naar aanlei-
ding van de opmerkingen. Daar heeft het college 
ja op gezegd. Waar het mij om gaat, als mevrouw 
Doornenbal praat over continuïteit van beleid en 
dergelijke, is dat dit soort afspraken gewoon over-
eind blijft staan in plaats van dat het nu via een 
soort achterweggetje wordt afgesneden. 

De VOORZITTER: Uw punt is helder.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Waar het ons in elk geval om gaat, 
is heel simpel. Wij zijn ervan overtuigd dat een 
kapitaaldienst een hypotheek maakt voor de toe-
komst. Dat moeten wij niet willen. Om die reden 
zou je de discussie ook niet moeten willen, maar 
als de heer Nugteren een discussie wil voeren 
waarvan bij voorbaat de uitkomst al bekend is ….
Dan is er nog een motie M5 over financiële effec-
ten nieuw coalitieakkoord. Daar is niets mis mee. 
De motie is echter, naar mijn inzicht, wel overbo-
dig. De begroting zal echter zo worden gemaakt, 
dat daarin de financiële effecten zijn verwerkt. Dat 
is ook conform het advies van de rekenkamer, dat 
onlangs in de commissie BEM besproken is. Wij 
vallen ons geen buil aan de motie, maar deze is 
overbodig. 

Er zijn veel vragen gesteld door de diverse frac-
ties. Wij hebben afgesproken dat de heer Van Kra-
nenburg er een aantal voor zijn rekening neemt, 
dat de heer Van Lunteren er een aantal voor zijn 
rekening zal nemen en ik houd er ook een paar 
over. 
Het ecoduct bij Beukbergen zou geschrapt zijn. 
Nee, dat ecoduct is niet geschrapt, maar staat 
nog gewoon in het Uitvoeringsprogramma. 
Hoe zit het met het draagvlak voor de polder 
Groot Mijdrecht Noord. Waarin verschilt dit punt 
met een eerder gemaakte afspraak met de coa-
litie? Draagvlak zal moeten gelden bij burgers, 
bestuurders en Provinciale Staten. Natuurlijk kun 
je geen honderd procent draagvlak krijgen. Dat 
realiseren wij ons ook. Het is echter wel zaak dat 
er aan draagvlak gewerkt wordt. Niet alleen hier 

bij de bestuurders, maar ook bij inwoners van de 
polder. Wij streven er nog altijd naar, conform de 
afspraken die wij al hadden, dat er eind dit jaar 
een besluit genomen kan worden.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil heel concreet weten wanneer het CDA en 
de coalitiepartners besluiten dat het feest niet 
doorgaat, want er is geen draagvlak. Wanneer is 
er geen draagvlak? Je kunt het ook omkeren: wan-
neer is er draagvlak genoeg? Wanneer?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is een heel lastig punt. Ik zou die 
vragen ook gesteld kunnen hebben. Het idee dat 
wij hebben bij draagvlak, is dat er hard gewerkt 
moet worden aan draagvlak en dat er daadwerke-
lijk notie van genomen wordt dat het belangrijk is 
dat mensen meegenomen worden in processen. 

De heer BOS({PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Er 
moet gewerkt worden aan draagvlak. Dat is waar. 
Ik heb het echter niet opgeschreven. Mevrouw 
Doornenbal heeft het opgeschreven, dus vraag ik 
haar wanneer er voldoende draagvlak is. Wanneer 
zegt zij dat er geen draagvlak is en dat de boel 
afgeblazen wordt. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Mevrouw Doornenbal zegt zelf dat zij de vragen 
ook had kunnen stellen. Ik had dan ook verwacht 
dat zij zelf het antwoord had gevonden. Blijkbaar 
is dat niet gebeurd. Wat zij nu zegt, is buitenge-
woon vaag. Ik denk dat wij juist die vaagheid weg 
moeten nemen jegens de inwoners van de polder, 
omdat zij juist graag helderheid willen hebben. 
Het gaat niet alleen om de vraag wat eruit komt, 
maar ook over de vraag wie nu uiteindelijk de 
hamerslag gaat geven. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat wij beogen met het opnemen van 
draagvlak is dat wij het belangrijk vinden dat er 
gewoon hard aan gewerkt wordt, zodat de men-
sen meegenomen worden in het proces. Het is 
niet zo, als wij aan het eind van dit jaar een rich-
ting geven voor die polder, dat wij er dan zijn.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wens mevrouw Doornenbal daarbij heel veel 
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sterkte, want ik heb het vermoeden dat het draag-
vlak nog steeds minimaal is. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het hangt er wel van af welke keuze er 
uiteindelijk gemaakt wordt en of daarvoor draag-
vlak is. Wat betreft de plas hebben wij al kunnen 
constateren dat er niet veel draagvlak voor is. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Doornenbal kiest voor een 
duurzame oplossing, maar wat gebeurt er als er 
spanning is tussen draagvlak en duurzaamheid? 
Tellen die even zwaar? Moet dan de duurzaamheid 
vervallen?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nee, ik denk dat het duidelijk is. Er 
zal in elk geval een duurzame oplossing gekozen 
moeten worden. Dat is de laatste paar maanden 
niet veranderd. 'Duurzaam' betekent ook dat wij 
niet over vijftien jaar opnieuw een keuze moeten 
maken voor deze polder. Er moet dus een lang-
jarige keuze gemaakt worden. Dat betekent ook 
duurzaamheid. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-
zitter! Er is ook een andere uitleg van duurzaam-
heid. Die zou de fractie van de ChristenUnie moe-
ten aanspreken: denken aan volgende generaties 
en de toekomst van de aarde. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat de ChristenUnie niet de 
enige fractie is die dat belangrijk vindt. Wij vinden 
dat met ons rentmeesterschap ook heel belangrijk. 
U hebt ons nog niet kunnen betrappen op uitspra-
ken waarin wij zeggen dat iets vooral niet-langdu-
rig houdbaar moet zijn. Ik denk niet dat men dat 
van het CDA zal zeggen.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb nog een vraag over de ecoducten, met 
name het zoekgeraakte ecoduct. Ik neem aan dat 
zij mij nog een antwoord gaat geven op de vraag 
wat wij doen met die budgettaire neutraliteit van 
de ecoducten bij Soesterberg en dergelijke. Het is 
niet duidelijk hoe zich dat precies tot elkaar ver-
houdt. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van Kranenburg zal die vraag 
beantwoorden. 
De PvdD vroeg waarom er niets is opgenomen 
over dierenwelzijn. Dat is geen accentverschil; dat 
blijft gewoon liggen bij de heer Krol. Overigens 
hopen wij wel dat daaraan niet verbonden zal 
worden dat er persoonlijke aanvallen komen op 
degene die dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft. 
Dat was iets waar hij niet naar uitkeek. Dat moest 
ik even doorgeven. 
Het is belangrijk dat wij een streep kunnen zetten 
onder alle gebeurtenissen. Het is onze wens dat 
wij dit allen kunnen doen. Wij willen de toekomst 
in met vertrouwen. In een nieuwe coalitie, met u, 
met onze collega's, en wij willen vertrouwen in el-
kaar uitstralen. Het is belangrijk dat wij met elkaar 
aan dezelfde kant van het touw trekken. Natuurlijk 
mogen er zakelijke meningsverschillen zijn. Dat 
hoort zo en dat moet zelfs, willen wij ons waar 
willen maken als politieke partijen, én met respect 
én in het belang van onze provincie. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb nogal wat vragen gesteld over de 
bestuurscultuur en de rol van het CDA hierin. Ik 
heb mijn ongenoegen uitgesproken dat iedereen 
de zwartepiet naar iemand anders toeschuift en 
dat niemand zijn eigen verantwoordelijkheid heeft 
genomen in deze kwestie. Ik wil vragen wat er nu 
in het CDA veranderd is en dat het nu wel een 
coalitiepartner gaat worden waarmee prima te 
onderhandelen is. 
Ik heb ook nog geen antwoord gehad op de vraag 
hoe het CDA omgaat met het meningsverschil 
over Rijnenburg. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van Lunteren zal wat vertellen 
over Rijnenburg.
Als mevrouw Van Gemert de notulen van 14 juli 
nog eens bekijkt, dat ziet zij dat wij wel degelijk 
de hand in eigen boezem hebben gestoken en 
dan ziet zij dat het CDA van deze optater geleerd 
heeft. Ik hoop, zie ik velen in deze zaal denken, 
dat het langdurig is. Natuurlijk moeten wij daar 
wat mee. Met de fractie hebben wij al vrij snel in 
juli bij elkaar gezeten en met een extern begeleider 
gekeken naar wat wij hiermee moeten. Wij zijn 
namelijk best geschrokken van het beeld dat men-
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sen hebben. Wij hopen alleen dat het blijft bij een 
beeld en dat wij dat beeld kunnen veranderen. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mij in deze tweede termijn beper-
ken tot de inhoudelijke kant van het verhaal om 
maar niet meer olie op het vuur te gooien. 
Er is een aantal inhoudelijke vragen gesteld over 
de pakketstudies. Er is met name een vraag ge-
steld over de samenwerking met de Staten. Over 
dit punt heeft de fractie van de VVD al een aantal 
keren in commissievergaderingen gezegd dat zij 
daaraan belang hecht. Dat doet zij nog steeds. Wij 
geven het college mee dat wij hierin graag nauw 
met het college optrekken. Wij hebben daarin de 
kaders vastgesteld, met als onderdeel 'de ladder 
van Verdaas'; deze blijft daarin gewoon staan. 
Er is een opmerking gemaakt over de asfaltlobby. 
Ik heb al iemand bij mij op bezoek gehad die 
een mooie snelweg als de oplossing had voor de 
fileproblematiek rond Hoevelaken, een mooie snel-
weg door het nationaal landschap heen. Die mijn-
heer hebben wij meteen uit de droom geholpen. 
De Staten hoeven dus niet te vrezen. Wij zijn op 
dat punt gewoon nog steeds realisten.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 
Nog even een vraag over de pakketstudies. Eind 
januari/begin februari is er naar de leden van de 
Staten een notitie gestuurd, waarin onder andere 
een schema is vervat wanneer de Staten inhou-
delijk worden bijgepraat en een overzicht krijgen 
van die pakketstudies. Mijn collega Blom heeft al 
een aantal malen daarover opmerkingen gemaakt, 
omdat het voor de zomer van 2008 was beloofd. 
De zomer is al goeddeels voorbij en de resultaten 
liggen er nog niet. Ook dat vind ik een uitdrukking 
van bestuurscultuur: je belooft iets en je komt die 
afspraak na. Kan de heer Van Lunteren zeggen 
wanneer dat overzicht naar de Staten toekomt?

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is niet aan mij, dunkt mij. Ik denk 
dat de heer Bos die vraag moet stellen aan de be-
treffende gedeputeerde. Men weet dat ik de com-
missie heb geadviseerd daar gewoon wat dicht 
op te gaan zitten. Dat zal nog steeds het advies 
aan de commissie zijn, maar de commissie moet 
daarin dan wel wat gaan doen. Wij stellen voor in 
een algemeen overleg met de gedeputeerde meer 

aan de voorkant betrokken te zijn. Wij hebben als 
coalitiepartijen de boodschap bij de gedeputeerde 
neergelegd en de gedeputeerde heeft gezegd daar-
in meer op te willen trekken met de commissie. 
Het lijkt mij een voldoende antwoord, namelijk dat 
wij daarmee wel degelijk wat willen doen. Wanneer 
de Staten hierover wat krijgen, is echter een vraag 
die gesteld moet worden aan de gedeputeerde en 
niet aan mij. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wil nog iets vragen over de pakketstudies. 
Ik heb de vraag gesteld wat het betekent met dat 
doorstromingscriterium. Betekent dat een veran-
dering in het beleid, in die zin dat de inbedding in 
het landschappelijk karakter van minder belang zal 
zijn geworden dan het tot voor kort het geval was? 
Ik heb daarop geen antwoord gekregen. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord daarop is eenvoudig. Wij 
houden de kaders aan zoals deze zijn vastgesteld. 
Doorstroming vanuit de bestuursovereenkomst 
is het punt waarom wij de afspraken hebben ge-
maakt. Doorstroming is dus voor ons leidend. Wij 
zullen moeten afwachten wat de pakketstudies 
inhouden om de afwegingen op het gebied van de 
ruimte te kunnen maken. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Als ik de tegen de heer Van Lunteren zeg dat het 
niet ten koste mag gaan van de inbedding in het 
landelijk karakter, wat steeds een zeer belangrijk 
punt in deze Staten is geweest, zegt de heer Van 
Lunteren dan dat hij dat met mij eens is?

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet afwachten wat eruit komt. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Nee, ik vraag de mening van de heer Van Lunteren 
over een onderwerp dat na een onderzoek iets 
oplevert. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp de vraag van de heer Nugte-
ren niet. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Als er binnen het landelijk karakter een weg wordt 
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aangelegd, is dat nog steeds even belangrijk in de 
beoordeling dan het tot nu toe het geval was, los 
van wat er uit de pakketstudies mag komen? Is de 
heer Van Lunteren dat met mij eens?

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zullen die afweging moeten maken 
op basis van wat er ligt. Ik kan niet op voorhand 
zeggen dat ik aan iets meer waarde zal toedichten 
als ik niet weet waarover ik spreek. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Van Lunteren zal toch een mening 
hebben over de betekenis van het landschappelijk 
karakter? De betekent daarvan verandert bij de 
heer Van Lunteren kennelijk. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-
zitter! Er komt natuurlijk iets uit die studies, maar 
als Staten hebben wij de criteria, waaraan wij de 
uitkomsten afwegen. In het coalitieprogramma 
staat echter dat de criteria veranderen. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Nee, de criteria blijven staan zoals ze 
staan. De 'ladder van Verdaas' staat. Die hebben 
wij vastgesteld, dat kader is bepaald hier in de 
Staten, en daar komen wij niet aan. De criteria 
blijven dus gelijk. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-
zitter! Dan moet de heer Van Lunteren nog maar 
eens goed naar zijn eigen tekst kijken.

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Prima. 
Dan Rijnenburg en de motie die toen is ingediend. 
Deze coalitie voert die motie uit, zoals die is in-
gediend. De strekking daarvan is dat onderzoeken 
zo snel mogelijk onze kant op moeten komen. 
Volgens mij is daarbij als termijn december ge-
noemd. Op basis van die onderzoeken bepalen 
wij wat wij doen. Dat hebben wij met elkaar in de 
Staten afgesproken. 
Leidend zal zijn, wat wij ook toen al hebben neer-
gelegd, dat er een aantal randvoorwaarden is voor 
de aantallen die wij zouden kunnen realiseren. 
Ook blijft de coalitie van mening dat met de be-
leidslijn in de hand, de provincie zal voorkomen 
dat de gemeente onomkeerbare besluiten neemt 

in dat traject, waarin zij haar afwegingen nog aan 
het maken is.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Laat ik daarover toch nog maar even doorvragen. 
Ik ben inmiddels bekend met het standpunt van 
de gemeente Utrecht. Men was natuurlijk buiten-
gewoon in zijn nopjes met deze fraaie motie. Ik 
vraag mij dan ook af hoe de heer Van Lunteren dat 
gaat terugvertalen naar zijn collega's in de stad 
Utrecht. Ik hoef geen antwoord te horen als: wij 
hebben allemaal onze eigen afwegingen en onze 
eigen belangen. Dat verhaal ken ik ondertussen 
wel. Als ik echter kijk naar de instrumenten van de 
nWro, die heel duidelijk in die motie zijn verwoord 
en waarbij met name het CDA grote bezwaren 
had, dan vraag ik mij af hoe dat onderling is opge-
lost. Kijk, als de motie wordt uitgevoerd voor wat 
betreft die onderzoeken, dan kan ik mij daarbij 
nog wel wat voorstellen. Dat wachten wij gewoon 
af. Echter, de implicatie die daarin staat over de 
nWro kan men niet zomaar van tafel vegen. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat klopt. In de beleidslijn is ook de 
sturingsfilosofie afgesproken. De sturingsfilosofie 
beschrijft exact hoe je met dit verhaal moet om-
gaan. Dat is eigenlijk hetgeen woordelijk in die 
motie is vertaald. Wij hebben dus gezegd – ook 
het CDA heeft dat kunnen aangeven – dat als wij 
die sturingsfilosofie kunnen hanteren als uitgangs-
punt, dan kunnen wij de motie op deze manier 
uitvoeren. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Daarop aanvullend: ik neem aan dat het college 
van Gedeputeerde Staten zich nu zo spoedig mo-
gelijk naar de stad Utrecht zal begeven om met 
het college aldaar om de tafel te gaan zitten om te 
bekijken of tot een vergelijk gekomen kan worden. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Natuurlijk. 
Dan de vraag van de heer De Vries over de ont-
wikkelingsmaatschappij. Wij houden daar vast aan 
hetgeen is afgesproken in de TFI-discussie, name-
lijk dat wij aan het einde van TFI-2, om het maar 
zo te noemen, gaan bekijken of er mogelijkheden 
zijn voor een ontwikkelingsmaatschappij. Dat 
verhaal is al aan de orde geweest in de coalitieon-
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derhandelingen, maar wij willen graag even TFI-2 
afwachten om te zien wat dat brengt en kijken of 
er daaruit aanwijzingen zijn over hoe wij dit het 
beste kunnen oppakken. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Veel zaken zijn al door de 
collega's opgepakt. Wat nog te beantwoorden is, is 
de vraag over de EHS: wat gaat er beter worden? 
De gereedschapskoffer waarover reeds is beslo-
ten, moeten wij gewoon optimaal gaan benutten. 
Daarvoor zullen wij ons hard maken en hard voor 
blijven maken. Na een jaar is er dan een evaluatie. 
Daar is destijds wat schamperend over gedaan. 
Dat vind ik jammer, want de bedoeling daarvan is 
juist om na een jaar heel expliciet te constateren 
of er versnelling in zit, en zo niet, wat wij dan 
gaan doen. Dat is de essentie van het verhaal. 
Dan de vraag over de ecoducten: zijn die budget-
tair-neutraal in het kader van de vliegbasis Soes-
terberg? Ja, dat is wel de bedoeling. 

De VOORZITTER: Ik zie dat er in elk geval vijf 
mensen vragen willen stellen. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik denk dat wij allen naar voren stormen, niet zo-
zeer om hetgeen de heer Van Kranenburg gezegd 
heeft, maar vanwege alle vragen die niet beant-
woord zijn door de woordvoerders van de coalitie. 
Ik wil er een viertal noemen. 
Als eerste wil ik een antwoord hebben naar aan-
leiding van de uitspraak die de Staten op 23 juni 
gedaan hebben over de beleidslijn nWro. Wordt 
die beleidslijn gerespecteerd? Er staan te veel zin-
nen in die daarover twijfel zaaien. 
Ten tweede. Is het waar dat wij in het geheel kun-
nen lezen – als dat zo is, dan zou ik dat zeer 
betreuren – dat de 30%-opgave voor de sociale 
woningbouw wordt losgelaten?
Ten derde. Er is niet ingegaan op mijn constate-
ring dat in de volgorde van het realiseren van de 
bouwopgave een draai is gemaakt ten nadele van 
Rijnenburg en dat men eerder de rode contouren 
wil oprekken.
Als vierde is men niet ingegaan op mijn vraag 
over inzicht dat wij willen hebben over de afspra-
ken die er liggen tussen de coalitiepartners over 
de manier waarop omgegaan wordt met andere 
partijen en de inbreng vanuit de oppositie. Ik 

hoorde zo-even zeggen dat er een besturingsfilo-
sofie is afgesproken. Ik wil daarover echter duide-
lijkheid hebben. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-
zitter! De heer De Vries en ik hebben vragen 
gesteld over ambities voor kantoorlocaties en 
bedrijventerreinen. Wij zouden graag vernemen of 
de nieuwe coalitie van zins is daarop actief beleid 
te zetten. Wij hebben daarbij uitgesproken dat wij 
groot voorstander zijn van een moratorium. Wij 
horen graag de mening van de nieuwe coalitie 
daarover. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil nog even terugkomen op de opmerking van 
de heer Van Kranenburg over de manier waarop 
wij omgaan met die budgetneutraliteit van de 
ecoducten. Hij ging daar nogal snel doorheen. Ik 
vond dat echt een punt waarbij de ChristenUnie 
het verschil had kunnen maken. Aangegeven had 
kunnen worden, juist omdat zij de EHS zo be-
langrijk vindt, dat de provincie bereid is daar geld 
in te steken. Daarop wil ik dus nog wel graag een 
toelichting hebben. Ook wil ik graag horen in hoe-
verre de ChristenUnie op dit punt heeft moeten 
inleveren. 
Vervolgens had ik nog gevraagd hoe deze coalitie 
kijkt naar het oprekken van rode contouren bij 
kleine kernen ten behoeve van de leefbaarheid. Ik 
heb toen met name gevraagd welke criteria gehan-
teerd worden om die leefbaarheid te toetsen en 
waarmee wij kunnen bekijken of dat gerechtvaar-
digd is. Ik vind dat dit een essentieel punt is. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik probeer er nog steeds achter te komen 
wat precies de accenten zijn in vergelijking met 
het oude akkoord. Twee belangrijke vragen hier-
omtrent gingen over Soesterberg en de EHS. Die 
vragen zijn niet beantwoord. De heer Van Kranen-
burg zegt dat bekeken wordt of de EHS inderdaad 
versneld kan worden gerealiseerd en dat de coa-
litie daaruit dan zijn conclusies zal trekken. Mijn 
vraag is dan wat deze coalitie gaat doen als over 
een jaar blijkt dat de versnelling niet is toegeno-
men. Ik hoop dat er dan een plan B is voor het 
geval het Rijk niet over de brug komt met extra 
geld. 
Mijn tweede punt is dat ik nog steeds niet begrijp 

provincieutrecht.indd   57 03-11-2008   11:36:20



- 29 september 2008, pag. �8 -

wat het verschil tussen het accent Soesterberg van 
nu en het oorspronkelijke plan Soesterberg. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Eerst iets over de afspra-
ken die wel of niet zouden gemaakt binnen de 
coalitie om op een bepaalde manier met de oppo-
sitie of binnen de coalitie met elkaar om te gaan. 
Ik kan zeggen dat mijn afsprakenboekje nog net 
zo leeg is als in mei als het gaat om afspraken 
binnen de coalitie of de oppositie. 
Natuurlijk zal een goed opererende coalitie elkaar 
opzoeken om zaken af te stemmen. Anders krijg 
je gedonder en dat moet je niet hebben.
Ten tweede. Wat voor systeem zoeken wij dan in 
het overleg met de totale Staten? Ja, juist daarvoor 
hebben wij een nadrukkelijk verzoek neergelegd 
bij de commissaris om daaraan flink aandacht te 
besteden. 
Eerst een analyse, waaraan wij, wat mij betreft, 
allen een bijdrage gaan leveren, en daarna maatre-
gelen. Als coalitie hebben wij tegen elkaar gezegd: 
wij gaan daar gewoon vol in – ook mevrouw Door-
nenbal heeft er al een en ander over gezegd – om 
de cultuur hier echt een slag te laten maken. Ik 
ben namelijk nog maar net coalitiepartij en weet 
nog donders goed hoe het voelt. 
Over de budgettaire neutraliteit wil ik nog wat zeg-
gen. Soms krijg je wat je wilt. Is dat genoeg?
Wat gaat er beter worden in de EHS? Wij streven 
naar een versnelling van de totstandkoming van 
de EHS. 
Of dat daadwerkelijk gaat lukken met die net 
aangenomen gereedschapskoffer, is de vraag. Die 
vraag zullen wij pakweg over een jaar van een 
antwoord kunnen voorzien als wij gaan evalueren 
of die versnelling al dan niet is opgetreden. Wat 
wij dan moeten doen is afhankelijk van de uit-
komsten van de evaluatie. Daarop durf ik nu geen 
voorschot te nemen. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het was niet de bedoeling vragen over 
te slaan. Sorry, het waren er echt heel veel. 
Op 23 juni is een beleidslijn nWro vastgesteld. 
Willen wij die respecteren? Jazeker. 
Rijnenburg zou in de volgorde van bouwen niet 
op de goede plaats staan. Wat daarmee precies 
wordt bedoeld, weet ik niet. Als het gaat over 
woningbouw – en dat is onveranderd – willen wij 

met name inzetten op de locaties die daarvoor al 
aangewezen zijn. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-
zitter! Na het streekplan zijn vrijwel unaniem de 
conclusies van de commissie Bouwstagnatie aan-
genomen. Met name daarin zijn specifieke dingen 
gezegd over zowel Rijnenburg als over andere mo-
gelijkheden. Ik kan mij nog goed herinneren dat 
daar een trits stond, waarin Rijnenburg als eerste 
stond genoemd en als je er niet uitkwam, zou nog 
eens gekeken worden naar andere mogelijkheden. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het prachtige van woorden is dat je ze 
niet op elkaar moet zetten, maar naast elkaar. En 
dan komt het ene woord eerder dan het andere 
woord. In dit geval moet je wat prioriteit betreft 
dusdanig kijken dat hetgeen binnen de rode con-
touren gerealiseerd kan worden, altijd eerst komt. 
Of dat in een kleine kern is waar nog wat moge-
lijkheden zijn, of dat het in een stad is, of dat het 
in Rijnenburg is, waarvoor ook al rode contouren 
zijn bedacht: het geldt allemaal. Waarom willen wij 
daar nu op inzetten? Simpelweg omdat wij heel 
graag de volle honderd procent aandacht willen 
hebben voor het oplossen van de woningbouw-
vraagstukken binnen de rode contouren. Dat zal 
ons wellicht in de toekomst helpen om niet op 
andere plaatsen locaties aan te hoeven wijzen. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik kan mij als lid van de commissie Bouw-
stagnatie nog heel goed herinneren dat er juist 
een volgorde bedongen was; op Rijnenburg werd 
heel hoog ingezet en daarna werd gekeken naar de 
andere mogelijkheden omdat die nog verkenbaar 
moesten zijn. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het kan zomaar zijn dat de heer Klop-
pen-borg wijzigingen ziet bij zaken die al afgespro-
ken zijn. Dat is absoluut niet de intentie geweest 
bij het opschrijven van deze zinnen. 
De budgettaire neutraliteit van ecoducten. Wij 
hebben destijds met elkaar simpelweg afgespro-
ken dat verevening plaats moet vinden binnen alle 
projecten van Hart van de Heuvelrug. Dat lijkt mij 
een voldoende verklaring waarom wij kiezen voor 
de zaken zoals wij die gekozen hebben. 
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De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Wat betreft Soesterberg, ecoducten en dergelijke 
is dat te simpel gesteld. Hart van de Heuvelrug 
is een fantastisch project, waar wij leuke dingen 
doen. Het was echter zo dat Soesterberg daarin 
een specifieke plek had. Wat er nu gebeurd is, is 
dat Soesterberg gekoppeld gaat worden aan de 
realisatie van de ecoducten. Daarin zit mijn groot-
ste bezwaarpunt, omdat je op die manier de last 
van de ontwikkeling van de ecoducten, die je heel 
graag wilt in het kader van de EHS koppelt aan 
wat je op Soesterberg moet gaan doen. Het risico 
dat ik daarbij zie ontstaan, is dat je straks meer 
rood moet creëren om überhaupt die ecoducten 
te kunnen realiseren. Dat willen wij niet en ik denk 
ook dat het niet de bedoeling is geweest van Hart 
van de Heuvelrug.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Soms maken politieke partijen andere 
keuzen dan andere. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Dat is erg simpel.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wil nog graag antwoord hebben op de vraag over 
betaalbaar bouwen, ofwel woningdifferentiatie. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-
zitter! Voor dierenwelzijn is nu een portefeuille. 
Daar zijn wij gelukkig mee, maar daarmee zijn wij 
er nog niet. Een portefeuille die leeg blijft, is een 
symbolische portefeuille. Daar streven wij niet 
naar. Wij streven naar invulling van de portefeuille. 
Dat was ons punt: als er in het coalitieakkoord 
niets over geschreven staat, zelfs geen intentie dat 
er iets aan dierenwelzijn gedaan zal worden, dan 
vinden wij dat zorgwekkend. Dan vragen wij ons af 
of er een serieuze intentie van de nieuwe coalitie 
is om daadwerkelijk wat aan dierenwelzijn te gaan 
doen. Graag nog een antwoord op deze vraag. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik begin graag met een vraag aan u. Ik wil graag 
de toezegging hebben ….

De VOORZITTER: Op vragen over de bestuurscul-
tuur kom ik nog terug. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Prima. Ik wil mijn vraag toch graag even formule-
ren: bent u bereid die taak op u te nemen en dat 
te doen aan de hand van het rapport van de heer 
Van Eijck?
Dan kijk ik even naar de beantwoording door de 
coalitiepartijen. Ik vind het jammer dat ik geen 
antwoord heb gehad op mijn vraag over het op-
rekken van de rode contouren ten aanzien van de 
leefbaarheid. Ik vind dat een heel essentieel punt. 
Men weet hoe D66 staat ten opzichte van het 
kleine-kernenbeleid. 
Wij willen het graag heel zorgvuldig houden en 
daarom vind ik het essentieel dat de coalitie dui-
delijk maakt hoe daarmee omgegaan wordt en 
welke criteria dan wel kaders daarbij gehanteerd 
worden. Ik wil er dus echt een pleidooi voor hou-
den dit via een notitie hier terug te laten komen, 
zodat wij weten waar wij aan toe zijn. Dit om dis-
cussies te voorkomen als er straks zaken gebeuren 
waarvan wij spijt krijgen of waarover juist discus-
sies ontstaan. 
Dan Soesterberg, de ecoducten. Laten wij gewoon 
afspreken dat wij niet proberen die tegenstelling 
tussen de EHS en de ecoducten en de ontwikke-
ling van Soesterberg terug te laten komen. Ik denk 
dat wij allemaal willen dat Soesterberg fantastisch 
ingericht gaat worden en dat het een heel mooie 
plek wordt. Ik heb het zelf al eens 'het Kröller-
Müller-park van de provincie Utrecht' genoemd. 
Ik wil echter ook graag dat wij bij Den Haag 
hiervoor meer aandacht vragen; dat wij gewoon 
die lobby op gang brengen, zodat men zich daar 
ook realiseert dat de provincie dat niet alleen kan, 
dat wij daarvoor partners hebben in de vorm van 
gemeenten, maar dat daarbij ook het Rijk nodig 
is. Natuurlijk, wij krijgen dat stuk, het wordt ons 
gegeven en wij mogen daar allerlei dingen mee 
doen, maar daarmee zijn wij er nog niet. Mijn 
pleidooi is dus om daarvoor in Den Haag aan de 
bel te trekken. 
Dan iets over de cultuur. Ik moet zeggen dat, 
nadat wij de eerste termijn hadden gehad en de 
heer Nugteren zijn verhaal had afgestoken, ik een 
soort loutering voelde ontstaan in deze Staten. 
Wat bedoel ik daarmee? Ik heb het gevoel dat het 
daarna toch meer over de inhoud is gegaan in 
onze discussies. Ik moet zeggen dat het toch het 
perspectief biedt dat het nog wel een keer weer 

provincieutrecht.indd   59 03-11-2008   11:36:21



- 29 september 2008, pag. �0 -

goed komt met deze Staten. Maar, ik blijf nog wel 
een beetje sceptisch. 

De VOORZITTER: Hoop doet leven.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil eigenlijk met een wat relativerende opmer-
king beginnen. Ik weet niet of dat aansluit op wat 
de heer De Vries naar voren bracht. Wij hebben 
geconstateerd dat de afgelopen twee maanden 
heel zwaar zijn geweest. Ik wil daaraan toevoegen 
dat ik het ook wel een boeiende en leerzame peri-
ode vond en een teken van leven van het provinci-
aal politieke bestel. Ik hoop ook, hoewel niet meer 
in deze vorm, dat het niet het laatste teken van 
leven zal zijn. Ik moet toegeven dat het veel tijd 
heeft gekost en veel overuren. Het resultaat mocht 
niet zijn wat wij gehoopt hadden, maar de kosten 
voor de overuren sturen wij nog wel een keer naar 
de fractie van de VVD.
Ik dank de diverse woordvoerders van de coalitie 
voor hun beantwoordingen. Dat heeft een paar 
zor-gen van ons over de nWro weggenomen. Wij 
vinden de teksten in het coalitieakkoord daarover 
namelijk erg dubbel. De uitspraken hier waren 
echter volstrekt helder en dat waarderen wij. Er 
blijven nog genoeg zorgen over, want ik vind dat 
een aantal zaken niet goed geformuleerd is. Ik 
kijk naar het punt van het doorstromingscrite-
rium. Dat kan ook de goede kant uitgaan. Een van 
mijn fractiegenoten had al uitge-rekend, als het 
doorstromingscriterium inderdaad serieus wordt 
genomen, dat dan ook Salto A12 snel van de baan 
is, aangezien dat tot opstopping op de A12 gaat 
leiden. 

Ik wil nog even ingaan op motie M3. Collega me-
vrouw Doornenbal zegt geen specifieke getallen te 
willen noemen. Er staan echter twee verzoeken in 
de motie: het geven van inzicht in de ontwikkeling 
van de reservepositie en het maken van een plan 
om een bepaald bedrag vrij te houden. Als het 
nu alleen maar gaat over het inzicht geven in de 
reservepositie voor de komende jaren – dat inzicht 
is buitengewoon belangrijk – kan men zich dan 
vinden in deze motie?
Motie M4 gaat over de kapitaaldienst. Ik merk dat, 
ongeacht het dualisme, dit door een meerderheid 
van de Staten niet als belangrijk wordt ervaren. Er 
is namelijk meer over te zeggen; het is niet alleen 

het trekken van een wissel op de toekomst, maar 
het is ook het zorgen voor een stabiele boekhou-
ding, waarin investeringen niet ad hoc worden 
gedaan, maar waarbij op langere termijn wordt be-
keken of je daarin kunt blijven voorzien. Dat heeft 
eind 2005 voor het college ertoe geleid om te zeg-
gen dat men een kapitaaldienst wilde invoeren. De 
betreffende notitie heb ik hier en die kan men nog 
eens bekijken. Kortom, die discussie ligt heel wat 
subtieler dan het antwoord aangaf. Als de coalitie 
daarop nu niet wil ingaan, dan trek ik de motie in 
om de simpele reden dat ik de gedeputeerde aan 
haar toezegging zal gaan houden. 

Gezegd is dat motie M5, het geven van inzicht 
in de financiële effecten van het coalitieakkoord, 
overbodig is. Dat is echter helemaal niet over-
bodig. Het doet mij veel te veel denken aan wat 
wij vorig jaar hebben meegemaakt, toen er een 
coalitieakkoord lag zonder financiële vertaling. 
Het heeft toen tot december geduurd voordat wij 
daarin inzicht hadden. Die financiële vertaling 
is niet één begroting, maar het is het kader dat 
de begroting omlijst. In die volgorde moeten wij 
de zaken helder hebben. Ik zou graag willen dat 
de Staten om die reden deze motie zouden aan-
nemen, zodat wij een beter inzicht hebben in wat 
de begroting aan voorstellen in zich heeft en wat 
er komende jaren aan verwachtingen is, dan wat 
wij nu kunnen vermoeden op basis van een aantal 
teksten. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wil graag nog wat dingen zeggen, omdat 
wij niet gaan stemmen en wij dus geen stemver-
klaringen kunnen afleggen. De heer Balemans 
zei daarstraks onder het eten: "Goh, wat was je 
soft." Toen dacht ik: "Oh, als Annelies dat maar 
niet hoort." (Hilariteit) Daarna dacht ik: ik kan ook 
niet anders dan soft zijn, want ik ben een maand 
weggeweest en ik kon er gewoon geen touw aan 
vastknopen. Ik wist niet tot wie wij ons moesten 
richten, wie hier fout is geweest of wie de schuld 
draagt van wat er gebeurd is. Ik heb eerder al ge-
zegd dat ons niet heel veel duidelijk is geworden 
over het hoe en het wat. Ik ben in elk geval blij dat 
wij de kans hebben gekregen ons hart te luchten. 
Ik hoop dat wij nu opnieuw verder kunnen gaan, 
met nieuwe energie en met veel vertrouwen. 
Ik was nog vergeten bij voorbaat de nieuwe ge-
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deputeerden alvast heel veel succes te wensen. 
Ik moet nog wel zeggen dat ik erbij blijf dat de 
accenten van het coalitieakkoord op het gebied 
van Soesterberg, de EHS of het asfalt, ook in dit 
debat, niet helder zijn geworden . Ik zie niet goed 
in wat precies het accent is dat er gelegd is en wat 
gewoon voortzetting van het bestaande beleid is. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
dank de coalitiewoordvoerders voor hun bijdragen 
en hun antwoorden. Er is een aantal antwoorden 
nog niet gegeven, maar die komen in de loop van 
de tijd wel. Ik ga daar niet op in. Er is één onder-
werp waarop ik wel wil ingaan en dat gaat over 
de ratio achter de tekst die in het coalitieakkoord 
staat over de woningdifferentiatie. Platweg gezegd: 
betaalbare woningbouw. Het is merkwaardig dat 
de coalitie zegt, als er contouren worden opgerekt 
– dat gebeurt niet elke dag in deze provincie en 
ik mag ook niet hopen dat het gebeurt – dat je 
dan wel kunt denken aan betaalbare woningbouw. 
Met andere woorden: dan zoek je naar een mix 
van koop, huur, differentiatie, prijzen et cetera. 
In zoverre is er geen sprake van een principieel 
punt. Op het moment echter dat de provincie geld 
besteed via het fonds Bouwen en Wonen of via 
uitplaatsing van hinderlijke bedrijven en daarmee 
woningbouwlocaties realiseert, dan wel mede-
realiseert, waarom zou de provincie in dat geval 
de differentiatie van die woningbouw niet willen? 
Dat is het punt waar de coalitie niet over wenst te 
praten. Het is dus geen principieel punt. Men zegt 
niet er nooit over te willen praten, want bij kleine 
kernen en contourenwijzigingen wil men dat wel. 
Als er geld door de provincie wordt geïnvesteerd, 
want daar gaat het in wezen om, dan ... . Ik weet 
namelijk ook wel, zoals iedereen in deze zaal weet, 
dat gemeenten primair gaan over differentiatie. 
Echter, daar waar de provincie investeert, mag 
zij in die zin eisen stellen aan differentiatie. Daar 
gaat het hier om. Ik snap dus die ratio niet, die in 
de stukken staat. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De reden waarom wij als coalitie daar-
voor niet kiezen, is omdat wij van mening zijn dat 
gemeenten beter uitgerust zijn om te zien wat de 
woonwensen zijn van de mensen die daar wonen. 
Dat is de reden. Het is dus geen principieel punt 
voor ons. Daarom stellen wij geen voorwaarden 

aan die sociale woningbouw; geen keiharde eisen 
over hoe of wat. Wij laten dat over aan gemeen-
ten, omdat zij in de ogen van deze coalitie daartoe 
beter zijn uitgerust. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 
Nee, de coalitie laat het niet over aan gemeenten, 
want als de coalitie contouren gaat wijzigen bij de 
kleine kernen, wil de coalitie het wel.

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Op het moment dat wij signaleren dat 
er kennelijk 'behoefte is aan' – en zo staat het in 
de tekst – en wij kunnen het in bestuurlijk overleg 
aan de orde stellen, … . Op het moment dat wij 
bijvoorbeeld kijken naar een verlegging van de 
contour en weten dat er iets speelt, dan kunnen 
wij het aan de orde stellen. Dan kunnen wij op ba-
sis daarvan wensen meegeven vanuit de provincie. 
De provincie heeft in de basis niet de taak zich 
daarmee te bemoeien. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
constateer dat deze coalitie in dat opzicht een 
stap naar achteren doet. Sinds 2004 is er consen-
sus in de Staten over de kwestie dat daar waar 
de provincie investeert, er gekeken wordt naar 
betaalbare woningbouw. Ik betreur het zeer dat 
deze coalitie de stap aandurft, om daar waar de 
provincie investeert, en ook fórs investeert, niet 
die eisen te stellen. Ik vind dat niet sociaal. Er 
wordt niet gedacht aan de mensen met een lager 
inkomen en een middeninkomen. Er wordt alleen 
maar gezegd: hier hebt u een pot met geld, gaat u 
uw gang, wij kijken er verder niet naar. 

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In alle gemeenten, waar ook volksverte-
genwoordigers zitten, heeft men de controle veel 
dichterbij die burgers zitten om te bekijken of er 
behoefte is aan sociale woningbouw.Als daaraan 
behoefte is en in die gemeenten is er voldoende 
draagvlak, dan kunnen die volksvertegenwoor-
digers hun colleges immers dwingen datgene te 
doen wat zou moeten gebeuren?

De heer BOS (PvdA):Mijnheer de Voorzitter! Die 
gemeenten zitten er ook in kleine kernen dichtbij, 
misschien nog wel dichterbij. Dit leidt tot niks en 
ik vind het bijzonder treurig. Ik stel echter vast dat 
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deze coalitie niet anders wil. 
Ik heb hier vandaag harde woorden gesproken. 
Sommigen hebben zich daaraan gestoord. Daar-
voor mijn verontschuldigingen. Die harde woor-
den moesten echter vandaag door mij gesproken 
worden, want dit was het moment om het proces 
met elkaar door te nemen en vanuit mijn fractie 
duidelijk te maken hoe wij daarin hebben gezeten, 
wat wij daarin hebben meegemaakt en wat wij 
daarin hebben gedaan. Dat betekent dat ook voor 
ons dat dit proces vandaag wordt afgesloten en 
dat wij vanaf nu, zoals wij altijd hebben gedaan, 
ons richten op de inhoud van het beleid. Daarin 
zullen wij, waar mogelijk, de coalitie steunen. 
Daarin zullen wij, waar nodig, met de oppositie 
gezamenlijk beleid voeren om datgene waarvoor 
mijn partij staat, te realiseren. 
Nog een opmerking als voorschot. Onze fractie 
verwelkomt de twee nieuwe gedeputeerden. Wij 
hopen dat zij in het spoor, als ik dat nog mag 
zeggen, van Jan de Wilde en Marian Dekker door-
gaan. Wij zullen dan ook voor hun benoeming 
stemmen. 

De VOORZITTER: Dan ligt er nog een aantal vra-
gen; in elk geval over kleine kernen, het dierenwel-
zijn en de lobby naar Den Haag. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Over Soesterberg en de ecoducten heb 
ik zo-even al een en ander gezegd.
Laat ik dan beginnen met dierenwelzijn. Volgens 
mevrouw Bodewitz was het wellicht een lege por-
tefeuille. Laten wij vooropstellen dat ook wij het 
belang van dierenwelzijn wel degelijk inzien. Wij 
zien alleen niet de noodzaak om hierover frases 
op te nemen in het coalitieakkoord. Wij hebben 
in het verleden met elkaar een dierenwelzijnpor-
tefeuille gecreëerd. Daar waren wij met elkaar bij. 
Er zullen in de uitvoering uiteindelijk zaken opge-
pakt worden als wij daartoe met elkaar besluiten. 
Dat is een keuze die je maakt. Misschien is het 
een andere keuze dan mevrouw Bodewitz die had 
gemaakt. 
Wat betreft de ambities met betrekking tot kan-
toorlocaties hebben wij wel degelijk iets opge-
nomen. Bij de bedrijventerreinen hebben wij het 
gehad over de SER-ladder. Daarnaast hebben wij 
afspraken gemaakt in het streekplan met betrek-
king tot locaties. Wij hebben er niet één locatie 

extra bijgehaald, maar wij hebben er ook niet één 
afgehaald. Wat dat betreft is het gewoon staand 
beleid, waarvoor wij met elkaar al het akkoord 
hebben gegeven. Wel hebben wij een extra accent 
aangegeven met betrekking tot die SER-ladder.

Dan de kleine kernen. Ik denk dat het goed is wat 
zo-even werd gesuggereerd over de vraag: hoe 
concreet is dat? Wat ons betreft, valt nader uit 
te werken wat de daadwerkelijke mogelijkheid is 
om daarvan af te wijken. Volgens ons is ook ons 
inzicht van belang over de manier waarop je dat 
ruimtelijk zou moeten insteken. Op de ene locatie 
zal dat wellicht een minder groot probleem zijn 
om een rode contour op te rekken dan op een 
andere locatie. Ik vond de suggestie om daarop 
nog een keer nader in te gaan, een heel juiste sug-
gestie. Ik zou die graag willen overnemen. 
De lobby naar Den Haag voor Soesterberg. Ik weet 
dat die lobby er al is. Ik denk dat het van belang 
is dat wij dat hier nog een keer onderstrepen. Bij 
het bespreken van het onderwerp Soesterberg en 
de vliegbasis zouden wij daaraan nog een keer een 
extra accent kunnen geven. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen in 
deze tweede termijn, maar niet nadat er gespro-
ken is over de cultuur. Daar zal ik wat van zeggen. 
Ik denk dat het goed is te constateren dat wij deze 
bespreking hier gehad hebben, met als eindresul-
taat dat wij hetgeen voorligt voor kennisgeving 
kunnen aannemen en dat dit vervolgens in een 
bijgestelde begroting en meerjarenbegroting en in 
een bijgesteld uitvoeringsprogramma enzovoort 
zijn beslag zal krijgen, zodra ook het college zijn 
standpunt daarover heeft gegeven. Ik denk dat er 
dus nog volop momenten komen om ons hierover 
te buigen, en nog meer in detail dan wij vanmid-
dag hebben gedaan. 

Dan de cultuur. Ik wil beginnen bij de woorden 
van de heer Nugteren. Hij zei dat hij eigenlijk al 
een uitnodiging van de voorzitter had verwacht 
om één-op-één-gesprekken te hebben. Hij zei dat 
dit de hoogste prioriteit zou moeten hebben. An-
deren, waaronder de heer De Vries, zeiden dat het 
rapport van de heer Van Eijck heel helder is over 
de vraag waarop de bestuurscultuur, met name 
die zeven punten, veranderd zou moeten worden. 
Mevrouw Bodewitz zei dat ik daarover al optimisti-
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sche uitspraken had gedaan bij het begin. 
Ik heb geconstateerd dat wij er niet dieper in kun-
nen geraken dan wij er nu in zitten. Als je dat 
vertaalt, betekent het in die zin dat wij met elkaar 
de weg omhoog weten te vinden. Als dat optimis-
me is, hoop ik dat wij dat snel met z'n allen zullen 
delen. Want er is wel wat gebeurd deze zomer. 
Ik deel de opvatting dat wij hier echt alles uit de 
kast moeten halen om die bestuurscultuur open 
en eerlijk te bespreken. Er zijn nogal wat uitlatin-
gen gedaan in de verslagen. Het heeft te maken 
met de verhouding tussen Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten, het heeft te maken met de 
verhouding tussen oppositie en coalitie, het heeft 
te maken met processen en misschien ook wel 
een stukje met de structuur. Laten wij daarvan 
een goede analyse maken en laten wij afspraken 
maken hoe wij dat gaan doen; wel of niet met 
deskundigheid erbij enzovoort. Ik zeg u toe dat ik 
daaraan graag leiding wil geven en daarin een rol 
wil spelen. Het was voor mij echter heel belangrijk 
vandaag te horen of wij dat gevoel van urgentie 
met elkaar delen. Cultuur veranderen doe je name-
lijk niet alleen; dat kunnen de Staten niet alleen. 
Dat zullen wij echt met ons allen als organisatie 
moeten doen. 
Wij zullen ook echt het gevoel moeten hebben dat 
wij dat willen, anders lukt het niet.
Ik denk dat het wel zo is dat wij er echt werk van 
moeten maken. Vandaag had ik een beetje ge-
hoopt dat wij het zakelijk zouden afronden. Ik vind 
dat dat niet helemaal gelukt is, maar aan de an-
dere kant begrijp ik ook heel goed dat de emoties 
eruit moeten. Wij kunnen constateren, en ik ben 
blij dat de heer Bos dat ook heeft gedaan in zijn 
tweede bijdrage, dat wij vanaf vandaag met elkaar 
daaraan gaan werken. Wij moeten werken aan 
herstel van vertrouwen en wij moeten het herstel 
weer winnen dat wij elders verloren hebben. Wij 
moeten met respect en waardigheid hier weer de 
debatten kunnen voeren. Dat betekent heel veel 
voor ons als wij de positie van onze inwoners cen-
traal stellen. Daarvoor doen wij het met z'n allen. 
Als wij elkaar daarin kunnen vinden, wil ik die kar 
graag trekken, maar wel in het besef dat wij het 
echt willen. Anders ben ik bang dat wij elkaar over 
een poosje opnieuw tegenkomen. Wij zullen het 
echt met z'n allen moeten waarmaken. Dus dank 
daarvoor. 

Dan zijn wij toe aan de moties. De moties M3 en 
M5 liggen er nog. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb motie M4 inderdaad ingetrokken. Ik wil ten 
aanzien van motie M3 een wijziging voorstellen. 
Ik heb daarover even overlegd, zodat de motie op 
een breed draagvlak kan rekenen en het doel be-
reikt dat erachter zit. Wij willen in het eerste punt 
van de overwegingen de bedragen schrappen. De 
zin eindigt dan achter "beleidsreserve". Wij willen 
hetgeen er staat bij 'en verzoeken' schrappen: "bij 
de begroting 2009 om een opzet voor een duur-
zaam financieel beleid, opdat in 2011 minimaal 
€ 150.000.000 à € 200.000.000 beschikbaar 
is voor maatschappelijke investeringen". Wat 
overblijft is dat wij het college verzoeken om een 
inzicht te geven in de te verwachten ontwikkeling 
van de reservepositie. Daarmee kunnen wij de 
discussie voeren over het onderwerp waarover het 
gaat. Tegen die tijd komen ook de discussies over 
de bedragen wel.

De VOORZITTER: Ik denk dat de boodschap hel-
der is. U pleit voor een helder inzicht in de reser-
vepositie. Het tweede punt over een opzet voor 
een duurzaam financieel beleid et cetera, wordt 
geschrapt.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Motie M5. De gedeputeerde heeft mij bezworen 
dat hetgeen hier gevraagd wordt, in volheid bij de 
begroting terugkomt, ook wat betreft de meerja-
reneffecten. Met die toezegging kan ik leven. Ik 
denk dat wij daarmee de motie kunnen intrekken. 

De VOORZITTER: Dan houden wij alleen motie 
M3 over, met een gewijzigde tekst. Ik loop de frac-
ties even langs om een eventueel nieuw standpunt 
hierover te horen. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de boel niet traineren; daar houd 
ik niet van. Ik wil echter graag één minuut schor-
sing om over de motie te overleggen.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 20.20 uur tot 20.22 uur.
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De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en 
ga over tot afhandeling van motie M3.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Geschiedenis kan sommigen enorm beklemmen, 
zo is het idee, en de notitie die hier ooit is vast-
gesteld, is een feit dat te zwaar weegt. Waar het 
ons om gaat, is dat wij een keer goed discussiëren 
over gewenste reserveposities. Dat verenigt ons en 
om die reden zou ik de eerste overweging in z'n 
geheel willen schrappen. 

De VOORZITTER: De eerste overweging is hier-
mee in z'n geheel geschrapt. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Met dank voor de souplesse van de 
indieners, zijn wij voor de motie. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provin-
ciale Staten de gewijzigde motie M3. 

Benoeming	nieuwe	leden	van	Gedeputeerde	
Staten	

De VOORZITTER: Ik zou de commissie voor de 
stemopneming willen benoemen. Ik wil daarvoor 
vragen: de heer Klein Kranenburg, de heer Bis-
schop, mevrouw Versteeg en mevrouw Van Ge-
mert. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Voordat er een stemming is, zou ik graag de gele-
genheid krijgen een verklaring te geven. 

De VOORZITTER: Dag mag, maar ik wil graag 
eerst de commissie instellen. Ik constateer dat de 
genoemde personen dat inderdaad aanvaarden. 
Ik stel zodadelijk voor twee keer schriftelijk te 
stemmen in de twee vacatures. Vervolgens horen 
wij van de commissie hoe de stemming is ver-
lopen en kunnen wij concluderen of iemand vol-
doende steun heeft gekregen.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Velen zullen zich herinneren dat vorig jaar, toen 
de benoeming van zes gedeputeerden aan de orde 
was, GroenLinks heeft gemeld niet in te stemmen 
met de benoeming van de gedeputeerden. Dat 
was niet om persoonlijke reden, om reden van 

kwaliteit of wat dan ook. Wij vonden uit principe 
dat dat college er niet had mogen komen, onge-
wijzigd en na zoveel perioden. Dat argument is 
nu niet aanwezig, maar omdat ik dat toen gezegd 
heb, wil ik nu met nadruk zeggen dat wij het ver-
welkomen dat er een andere partij in dat college is 
gekomen. Het is niet de uitkomst die wij hadden 
gedacht, maar zo is dat nu eenmaal. Om deze 
reden, het feit dat er verfrissing optreedt in het 
college, zullen wij voor stemmen. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik constateer dat er 
geen verdere stemverklaringen zijn. 
Dan zullen de stembriefjes voor de eerste vacature 
worden uitgedeeld, nadat ik de heer Van Kranen-
burg heb beluisterd wie hij daarvoor voordraagt. 
De stemming zal plaatsvinden op uw zitplaatsen. 
Ik verzoek u dan ook te blijven zitten. De commis-
sie zal ginds in de zaal plaatsnemen om de stem-
men te tellen en zal vervolgens met de uitslag 
komen. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Voor de fractie van de 
ChristenUnie is dit een bijzonder moment; dat zal 
duidelijk zijn. Wij hebben ons uiteraard beraden 
over de personen die wij willen voordragen aan de 
Staten om gedeputeerde te worden. 
Wij hebben daarbij gekozen om mensen voor te 
dragen die goed op de hoogte zijn van het pro-
vinciale metier, edoch niet in onze fractie zitten. 
Wij denken daarmee primair onze fractie op volle 
sterkte te houden. Dat vind ik persoonlijk heel be-
langrijk. In de tweede plaats denken wij met deze 
twee personen een heel goede kwaliteit te mogen 
leveren.
Als eerste zou ik willen voordragen mevrouw 
Haak-Griffioen, Marjan in de wandeling. Zij is 
twaalf jaar Statenlid geweest. Ik draag u haar van 
harte voor. 

De VOORZITTER: Ik stel voor dat de stembriefjes 
nu uitgereikt worden. Daarop treft u de naam aan. 
Mocht u geen aanleiding zien een andere naam 
in te vullen, dan hoeft u het briefje slechts op te 
vouwen. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u 
de naam doorhalen en een andere naam daarvoor 
invullen. 
Ik constateer dat er 43 leden aanwezig zijn. 
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De VOORZITTER: Ik schors de vergadering, zodat 
de stemmen geteld kunnen worden. 

Schorsing van 20.�1 uur tot 20.�� uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer KLEIN KRANENBURG (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben bij acclamatie tot voorzitter 
van de stemcommissie benoemd. Ik voel mij uiter-
aard zeer vereerd.
Er zijn 43 stembriefjes door ons geteld. Op alle 43 
briefjes staat dat mevrouw Haak-Griffioen gedepu-
teerde van de provincie kan worden. (Applaus)

De VOORZITTER: Op zich is dat al een felicitatie 
waard. Ik neem aan dat mevrouw Haak-Griffioen 
de benoeming aanvaard. Ik begrijp dat zij ja zegt. 
Dan geef ik opnieuw het woord aan de heer Van 
Kranenburg. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! In de onwennigheid in 
onze fractie met dit soort aangelegenheid, ben ik 
wat zaken uit het oog verloren.
Allereerst wil ik mijn expliciete waardering uitspre-
ken aan de PvdA inzake hun opmerking en hun 
stemgedrag dat daarop volgde. Ik waardeer dat 
hogelijk. 
Wat mij betreft is dat een basis om straks met 
elkaar op een goede manier samen te werken. Bij 
de fractie van GL lag dat even wat anders, maar 
evengoed heb ik ook daar waardering voor. 
Ik heb in mijn agenda zitten kijken en geconsta-
teerd dat ik weinig publieke ruimte meer krijg om 
iets te zeggen dat heel erg bij de ChristenUnie 
hoort. 

De VOORZITTER: Ik wil u toch verzoeken bij de 
voordracht te blijven. Daar zijn wij mee bezig. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal het heel kort hou-
den. Ik draag voor de heer Wouter de Jong, thans 
wethouder in Houten, een bestuurder die zijn 
sporen meer dan verdiend heeft. Wij zijn er bui-
tengewoon trots op zo'n stel zware kandidaten 
voor te kunnen leggen.
En dan, waar ik net op doelde, ik hoop en bid 
dat al die werkzaamheden die zij zullen gaan ver-

richten, zullen mogen zijn onder de zege van de 
Almachtige. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij nu over tot de 
stemming. Ik verzoek de stembriefjes uit te delen. 
Daarop is de naam ingevuld en als u het ermee 
eens bent, hoeft u het briefje alleen maar te vou-
wen. En anders verandert u de naam. 
Ik schors de vergadering.

Schorsing van 20.�8 uur tot 20.40 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer KLEIN KRANENBURG (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Er waren 43 geldige stembiljetten. 
Op die 43 biljetten is geen enkele wijziging aange-
bracht. 
Dus de heer De Jong is met algemene stemmen 
benoemd, waarmee ik hem namens de commissie 
feliciteer. (Applaus)

De VOORZITTER: Ook de heer De Jong aanvaardt 
de benoeming, zo constateer ik. 
Dan gaan wij over tot de beëdiging van de beide 
nieuwe gedeputeerden, maar niet nadat ik de 
commissie voor de stemopneming bedankt heb 
voor haar werkzaamheden. 

Ik wil de beide gedeputeerden vragen hier naartoe 
te komen. Mevrouw Haak-Griffioen en de heer De 
Jong. Ik verzoek de leden van de Staten, voor zo-
ver mogelijk, te gaan staan. 

Ik lees artikel 40a van de Provinciewet voor, waar-
in de tekst voor het afleggen van de eed staat. 

"Ik zweer dat ik, om tot gedeputeerde benoemd te 
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke 
naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst 
heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te 
laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk 
of enige belofte heb aangenomen of zal aanne-
men.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grond-
wet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als gedeputeerde naar eer en geweten zal 
vervullen."
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Mevrouw HAAK-GRIFFIOEN: Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig.

De heer DE JONG: Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig. 

De VOORZITTER: Dan wil ik u van harte felicite-
ren met dit prachtige ambt, een van de mooiste 
banen in de provincie, om te bouwen aan onze 
mooie provincie Utrecht in het belang van haar 
inwoners. Er is vanmiddag, denk ik, voldoende 
over gesproken. Ik prijs mij gelukkig dat wij weer 
een voltallig college hebben, zodat wij weer aan 
het werk kunnen. Ik hoop dat wij daarmee een 
periode achter ons kunnen laten en kunnen af-
sluiten, maar daarover zijn al voldoende woorden 
gesproken. 
Nogmaals, van harte gelukgewenst. Ik wil dat 
graag laten vergezellen van bloemen. (Applaus)
Ik schors de vergadering.

Schorsing van 20.44 uur tot 21.00 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Vragenhalfuurtje

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-
zitter! Op 24 september jongstleden ontvingen 
Provinciale Staten een brief, ondertekend door 
zes fracties, van de gemeenteraad van Breukelen, 
waarin zij erop aandringen geen verklaring van 
geen bezwaar af te geven voor de bouw van een 
hoogspanningsstation op de locatie Kortrijk in de 
gemeente Breukelen. In deze brief geven de frac-
ties gezamenlijk aan de keuze van het college van 
burgemeester en wethouders van Breukelen voor 
deze locatie te betreuren. Zij geven voorts aan, dat 
het college van burgemeester en wethouders van 
Breukelen tot deze keuze van de locatie Kortrijk 
is gekomen uit vrees voor schadeclaims van Ten-
net/Eneco. Gezamenlijk tonen zij zich voorstander 
van een andere locatie, die al eerder in beeld is 
geweest, namelijk de Laan van During. 
Het is niet aan de Staten te treden in discussies 
en afwegingen binnen de gemeenteraad van Breu-
kelen. Wel is het aan de Staten toe te zien op de 
toepassing van het ruimtelijke beleid, zoals vastge-
legd in het streekplan 2005-2015. De uiteindelijke 
besluitvorming over de afgifte van een verklaring 

van geen bezwaar is uiteraard een zaak van Gede-
puteerde Staten; naar wij hebben begrepen onder 
de 'oude' WRO, vanwege het tijdstip van indienen, 
maar als het anders is horen wij dat graag. Wij 
wensen als statenfracties wel helderheid te krijgen 
over de criteria die worden gehanteerd. Eventueel 
dienen wij hierover een motie in. 

Naar de mening van onze fracties maakt de loca-
tie Kortrijk, gelegen in een relatief ongeschonden 
deel van het karakteristieke veenweidelandschap 
van het Groene Hart, deel uit van de cultuurhis-
torische hoofdstructuur. Zie hiervoor bijvoorbeeld 
kaart 4.3.b van de kaartenbijlage van het streek-
plan.
Het streekplan en de Handleiding Bestemmings-
plan 2006 geeft als koers voor dit specifieke 
gebied aan: "veiligstellen". Expliciet wordt aan-
gegeven dat grootschalige ingrepen daar dienen 
te worden voorkomen. Bijgevoegde prent maakt 
ons inziens duidelijk dat hier zeker sprake is van 
een grootschalige en onomkeerbare ingreep in het 
landschap.
Het plan van Tennet/Eneco kent geen enkel 
draagvlak onder de bevolking van Breukelen, en 
inmiddels dus ook geen enkel draagvlak meer 
in de gemeenteraad. Vandaar dat de fractie van 
GroenLinks, mede namens de fracties van de SP 
en D66, en ik begrijp dat ook de PvdA dit onder-
steunt, komt tot de volgende vragen:

1.  Kent u de brief van de Breukelense raads-
fracties van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie, 
GroenLinks en Streekbelangen 93, gedateerd 23 
september 2008?

2.  Binnen welke termijn denkt u de aanvraag voor 
de verklaring van geen bezwaar voor het hoog-
spanningsstation af te handelen?

3.  Is in deze procedure de oude dan wel de nieu-
we Wet ruimtelijke ordening van toepassing?

4.  Aan welke criteria toetst u de afgifte van verkla-
ring van geen bezwaar?

5.  Valt de betreffende locatie inderdaad onder de 
in het streekplan vastgestelde cultuurhistori-
sche hoofdstructuur, zoals weergegeven op de 
bijlagenkaart bij het streekplan?

6.  Is dit een locatie die valt onder het regime 
"veiligstellen" conform. paragraag 1.3.2.a van 
de Handleiding Bestemmingsplannen 2006 
(vergelijkbaar met beleidslijn 5.1 van de nWro)?
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7.  Bent u met ons van mening dat deze aanvraag 
derhalve dient te worden afgewezen?

8.  Is het college bereid een bemiddelende rol 
te spelen tussen de gemeente Breukelen en 
Eneco/-Ten-net om tot een gezamenlijk gedra-
gen oplossing te komen, die recht doet aan de 
wensen van de gemeenteraad en inwoners van 
Breukelen?

Wat het laatste betreft, is bescherming van het 
landschap uiteraard een voorwaarde, maar ik zie 
natuurlijk ook het belang van een goede elektrici-
teitsvoorziening. In voorgaande jaren hebben wij 
wel eens de actief bemiddelende rol van Gede-
puteerde Staten gezien; zie bijvoorbeeld de zend-
masten bij Lopik. De vraag is of het college dit in 
dit geval ook kan doen. 

De heer KROL (gedeputeerde) Mijnheer de Voor-
zitter! Ik zal proberen de vragen van de fractie van 
GroenLinks zo kort en helder mogelijk te beant-
woorden. 
Het antwoord op vraag 1: Die brief is bij ons be-
kend. 
Het antwoord op vraag 2: Wij richten ons op be-
sluitvorming in het college eind oktober.
Het antwoord op vraag 3: Het gaat om een verkla-
ring van geen bezwaar. Dat geeft impliciet aan dat 
het een aanvraag is, die binnengekomen is voor 
1 juli 2008 en daarmee onder het regime van de 
oude Wet op de ruimtelijke ordening valt. 
Nu komen er een paar lastige vragen, want die 
vragen zijn erop gericht om inzage te geven op de 
manier waarop Gedeputeerde Staten naar een der-
gelijke verklaring van bezwaar kijken. In de toelich-
ting op de vragen zegt de heer Kloppenborg al dat 
het een zaak is van Gedeputeerde Staten en dat 
Gedeputeerde Staten er nog over moeten spreken 
en het besluit nog moet nemen. De heer Klop-
penborg stelt vervolgens een paar concrete vragen 
om, zogezegd, in de geest van Gedeputeerde Sta-
ten dan wel in die van de gedeputeerde te kijken. 
Dat doe ik graag, maar dan wel met de beperking 
dat het indicaties zijn hoe wij naar zo'n aanvraag 
kijken, omdat het besluit daarover nog niet geno-
men is. Wat zijn nu de criteria die gebruikt worden 
bij het toetsen van een dergelijke vergunning, zo 
staat in vraag 4. Ik noem er een paar:
1.   Wij toetsen aan noodzaak. Het gaat om een 

nutsvoorziening, die noodzakelijkerwijs aange-
past moet worden. Er loopt een 50kV-lijn naar 

Utrecht en in Utrecht wordt er een centrale 
uitgeschakeld. Dus moeten er andere oplos-
singen gezocht worden. Om te voorkomen dat 
er dwars door Utrecht nieuwe lijnen aangelegd 
moeten worden – de Staten kennen de discus-
sies over nieuwe hoogspanningslijnen, als het 
gaat om het landschap, maar ook als het gaat 
om de gezondheid – is het belangrijk zo dicht 
mogelijk bij de bestaande 380kV-lijn te blijven, 
die dicht in de buurt zit.

2.  Wij toetsen natuurlijk aan het streekplan. In 
ons streekplan, en na 1 juni noemen wij dit de 
struc-tuurvisie, is volstrekt helder aangegeven 
hoe wij moeten omgaan met bijvoorbeeld de 
elektravoorziening. Ik citeer: "de tracés voor 
hoogspanningsleidingen staan op de kaart 
Belemmeringen infrastructuur. Naast deze 
tracés kunnen nieuwe worden gerealiseerd, 
zoals bijvoorbeeld een 380kV-verbinding in de 
omgeving van de stad Utrecht." Verdedigbaar 
is het daarom ook dat het object, nu het ook 
in technische zin gekoppeld is met een hoog-
spanningslijn, onderdeel is van deze lijn, mede 
omdat hoogspanningslijnen in het streekplan 
zijn opgenomen; zie de kaart voor de Belem-
meringen infrastructuur.

3.  Wij toetsen vervolgens aan de locatie. Het is 
een kwetsbaar gebied en je moet heel goed 
nadenken, als er zo'n aanvraag binnenkomt, 
of dit de minst storende plek is. Het is nodig 
en het past in de discussie van het streekplan. 
Kan echter ook bekeken worden of dit de minst 
storende plek is? Er zijn twee onderzoeken 
gedaan. In 2006 door Tennet en in 2007, op 
verzoek van de gemeenteraad van Breukelen, 
een contraonderzoek door Croonen. Beide on-
derzoeken concluderen dat de nu voorliggende 
locatie als beste uit de bus komt. Croonen 
geeft overigens wel aan dat de locatie Laan van 
During, die uitgebreid in de gemeente Breuke-
len in de discussie is, een tweede of een next-
best oplossing zou kunnen zijn. 

 Als je naar de locaties kijkt, is het van belang 
dat je je moet realiseren – de heer Kloppenborg 
was wel ietwat creatief met het plaatje dat hij liet 
zien – dat de locatie in de oksel ligt van de ver-
hoogde A2. Er wordt momenteel stevig getimmerd 
aan die A2; die komt acht meter hoog te liggen. 
Verder ligt de locatie in de oksel van de spoorlijn 
Breukelen-Woerden. Als je de alterna-tieve locatie 
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zou willen gebruiken, dan zul je daarvoor een zes- 
of zevental extra masten van 70 meter hoog moe-
ten plaatsen. Dat zal nogal een duidelijke en vrij 
grote impact in het gebied hebben. Ik laat de Sta-
ten daarvan een kaartje zien: dit is het kaartje van 
het opjaagstation. Als wij dat kaartje in de ruim-
telijke context plaatsen – dat heeft de heer Klop-
penborg niet gedaan – dan zien wij dat de locatie 
tegen dat talud van de weg gepositioneerd is. De 
locatie ligt dus niet vrijuit in het landelijk gebied, 
maar tegen allerlei bestaande infrastructuren aan. 
Voor de liefhebbers is het kaartje beschikbaar.
Het antwoord op vraag 5 luidt ja. 
Het antwoord op vraag 6 luidt ja. 
Het antwoord op vraag 7: ik heb daarin enige in-
zage gegeven, denk ik. Wij beschouwen het niet 
als een grootschalige ingreep, zoals bedoeld wordt 
in het streekplan, zeker omdat het gekoppeld is 
aan de hoofdinfrastructuur, zoals wij die in het 
streekplan hebben aangegeven. Het object heeft 
weliswaar een behoorlijke omvang van twee hecta-
re, maar qua vormgeving is het nogal transparant 
en is het tegen de snelweg aan gepositioneerd. 
Bovendien is meervoudig getoetst of het land-
schap, dat copelandschap, hierdoor behouden kan 
blijven. 
Het laatste punt. Uit de brief van de gemeen-
teraadsfracties van Breukelen blijkt dat zij deze 
ingreep zien als een soort eerste aanwijzing dat er 
in het gebied nog verdergaande verstedelijking zal 
plaatsvinden. Ik geef aan dat rijksbeleid en vastge-
steld provinciaal beleid zich daartegen verzetten. 
Het antwoord op vraag 8. De situatie in Breu-
kelen is op dit moment nogal gevoelig op dit 
onderwerp. Er zijn moties ingediend tegen de 
wethouder die verantwoordelijk is voor dit beleid. 
De bevoegdheid voor dit beleid en de aanvraag 
van de verklaring van geen bezwaar ligt overigens 
bij het college van Breukelen. Het feit dat deze 
moties zijn afgewezen en het feit dat het college 
nog steeds van mening is dat de verklaring van 
geen bezwaar aangevraagd mag worden en wij er 
dus een besluit over moeten nemen, geeft aan dat 
de situatie in Breukelen op dit punt helder is. Ook 
de bevoegdheid is helder. Ik zie daarom op dit 
moment voor ons college geen bemiddelende rol 
weggelegd in dit kader. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 
Voorzitter! Een korte vraag nog. De logische 

conse-quentie van de vragen 5 en 6 is dat de 
gedeputeerde heel goed moet kijken welke prece-
dentwerking je hebt. Hij erkent dat de locatie valt 
onder cultuurhistorische hoofdstructuur. Het valt 
onder het regime "veiligstellen". Wat voor werking 
gaat het verder hebben in het veenweidegebied? 
Straks gaat het alsmaar verder in dat gebied, dat 
toch al onder grote druk staat van verstedelijking 
en infrastructurele ingrepen. In die zin zou ik dit 
aspect erg graag nader betrokken zien, juist ook 
omdat hiermee een belangrijk punt in het provin-
ciaal landschappelijk beleid wordt vervat en wij als 
het ware de grens van de rijksweg overschrijden. 

De heer KROL (gedeputeerde) Mijnheer de Voor-
zitter! Ik denk dat ik duidelijk heb gemaakt dat 
onze inschatting van vandaag is – nogmaals, de 
besluitvorming moet nog plaatsvinden – dat de 
precedent-werking van het alternatief groter is en 
dat er geen sprake is van grootschalige aantasting. 
Ik lees het maar even voor: "In gebieden met de 
aanduiding "veiligstellen" zijn transformaties aan-
vaardbaar mits de cultuurhistorische waardevolle 
structuren behouden blijven". Wij kunnen er heel 
lang met elkaar over discussiëren dat dat hier ook 
het geval is. Gedeputeerde Staten zullen dat zorg-
vuldig afwegen. Ik laat de Staten uiteraard weten 
wat de uitkomst van die afweging in Gedeputeerde 
Staten is. 

Vaststellen	beslissingen	op	de	bezwaarschriften	
in	verband	met	het	Herindelingsadvies	Vecht-	en	
Plassen-gebied

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het voorstel.

Prestatie-indicatoren	in	programmabegroting	2009

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de Voorzit-
ter! De prestatie-indicatoren: wij hadden er heel 
veel en wij gingen naar veel minder toe; 30 maar. 
Die 30, is dat wel genoeg? Dat is een beetje het 
plaatje als de financiële wereld aan het instorten 
is: dan doen wij maar meteen mee met onze in-
dicatoren. Bij de financiële wereld is dat niet zo 
goed en ook hierbij heeft de SP haar twijfels. Een 
aantal punten dat naar voren komt, is wat ons 
betreft eigenlijk veel te vaag. Het is zo dat de indi-

provincieutrecht.indd   68 03-11-2008   11:36:24



- 29 september 2008, pag. �9 -

catoren onderdeel zijn van de verbeteringen. Een 
verbetering voor de totale indicatie van de begro-
ting zien wij graag. Op dit moment denken wij als 
SP echter dat het nog niet het juiste moment is. 
Wij zullen dan ook tegen dit voorstel stemmen. 
Wij zijn er eigenlijk voorstander van dit nog even 
uit te stellen en integraal op te nemen met de 
andere verbeterpunten.

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Het betoog van de fractie van de SP is ons 
uit het hart gegrepen. Dat hebben wij in de com-
missie BEM al kenbaar gemaakt. Wij zouden daar 
graag nog iets aan willen toevoegen. Dat raakt 
eigenlijk al een beetje de bestuurscultuur hier in 
de Staten, maar daarop kom ik zo nog terug.
Ik wil in mijn betoog eerst even de drie taken die 
Provinciale Staten hebben memoreren: de volks-
vertegenwoordigende taak, de initiërende taak en 
de controlerende taak. Voor deze laatste taak is 
deze begrotingscyclus tot op heden het controle-
instrument. 
Ik weet niet hoe het de collegae vergaat, maar als 
de begroting of de jaarrekening, twee gewichtige 
onderdelen van de cyclus, bij mij op de deurmat 
valt, dan gaat dat bij mij altijd gepaard met een 
zeer diepe zucht en waarschijnlijk bij de postbode, 
als het om de begroting gaat, om een diepe her-
nia. Het is altijd een heel geworstel om er door-
heen te komen en om verbanden te leggen. Het is 
niet gemakkelijk om zonder een goede financieel 
specialist in je fractie – gelukkig hebben wij die 
binnen D66 – die controlerende rol aan de hand 
van die stukken goed te kunnen uitoefenen. Eigen-
lijk zou ieder statenlid die controlerende functie 
naar behoren moeten kunnen uitoefenen. Dat 
is een probleem dat dit provinciehuis overstijgt, 
maar ook de provinciegrenzen. 
Lees Binnenlands Bestuur er maar op na: artikelen 
over rapporten van de rekenkamer, geven daar 
alle aanleiding toe. Het komt veel te vaak voor 
volgens de rekenkamer, dat de wijze waarop de 
begrotingscyclus is ingericht tot gevolg heeft dat 
volksvertegenwoordigers hun controlerende rol 
niet naar behoren kunnen uitoefenen. Dat is ook 
in dit huis een jaar geleden de reden geweest een 
masterplan 'Verbetering planning- en controlcyclus 
en documenten' vast te stellen. So far so good, 
zou je zeggen. 

Zo'n begrotingscyclus met indicatoren zou je 
wat D66 betreft kunnen vergelijken met een 
dashboardfunctie; een controlesysteem waarbij 
het moet opvallen, door een indicator die eruit 
springt, als het niet goed gaat of als er iets an-
ders gaat dan verwacht of afgesproken, zodat 
bijsturing door Provinciale Staten mogelijk is. Dat 
geldt voor de afgesproken inspanning; denk aan 
al die onderbestedingen die wij veel tegenkomen. 
Dat geldt echter ook voor de maatschappelijke 
resultaten. Zo kijkt D66 naar de indicatoren. Als 
je daarbij bedenkt dat Provinciale Staten vooral 
moeten sturen op hoofdlijnen, dus de kaders stelt, 
is het heel logisch te concluderen dat je op kaders 
de indicatoren stelt, dus dat de indicatoren kader-
gerelateerd zijn. Dat is in juni steeds de insteek 
van D66 geweest in al die bespreeksessies die 
hebben plaatsgevonden. Tot verbazing van D66 
werd pas tijdens de sessies mondeling, soms pas 
desgevraagd, toegelicht waarom die indicatoren 
alleen de inspanning meten en niet de maatschap-
pelijke resultaten en dat het de bedoeling is dat 
die maatschappelijke resultaten in de beleidseva-
luaties zijn terug te vinden. Dat bracht ter plekke 
een heel nieuwe discussie op gang. Op die manier 
ontkracht je namelijk de begrotingscyclus als het 
controle-instrument van de Staten. Dat kan alleen 
– dat was de mening van een grote meerderheid 
van de Staten – als je die beleidsevaluaties inte-
graal deel laat uitmaken van de controlecyclus, 
maar vooral als daarvoor ook een goed een model 
wordt ontwikkeld. Tot op heden ontbreekt het in 
deze provincie aan een goed model van beleidse-
valuaties, laat staan dat deze integraal deel uitma-
ken van een cyclus. Na vier sessies en een jaar na 
het moment waarop is besloten tot een master-
plan, dacht D66 inmiddels: so far so bad. 

D66 heeft tijdens de laatste BEM-sessie kritiek 
geuit op de gang van zaken die in de andere ses-
sies in de commissies hebben plaatsgevonden. 
Wij hebben vraagtekens gezet bij de status in de 
besprekingen, maar ook bij de kwaliteit van de 
verslaglegging daarvan. Wij hebben de vrees uitge-
sproken dat op deze wijze de discussie in septem-
ber van voor af aan zou beginnen. En helaas is die 
vrees waarheid geworden. 
In het voorliggend statenvoorstel zijn niet de es-
sentiële opmerkingen verwerkt, die door een grote 
meerderheid in deze Staten wordt onderschreven. 
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Nog veel erger is het, en dan kom ik bij het punt 
waarmee ik begon, dat deze Staten er ook nog 
mee lijken in te gaan stemmen. Dat heeft bij D66 
serieus de vraag opgeworpen: hoe serieus nemen 
de Staten zichzelf eigenlijk? Dan refereer ik aan 
wat Marian Dekker vanmiddag zei: "Staten, als 
u niet de macht controleert, dan controleert de 
macht u." Mijn eigen fractievoorzitter heeft van-
middag gezegd dat wij onvoldoende onze rol als 
Staten oppakken, zeker als je bekijkt dat de Staten 
in feite het hoogste besluitvormend orgaan in 
deze provincie zijn. Dat roept bij ons de retorische 
vraag op: hoe kan Provinciale Staten instemmen 
met een stuk, waarin de meest-essentiële kritiek 
van onszelf ontbreekt, dan wel uiterst mager is 
verwerkt. Het resultaat is dat het controle-in-
strument dat wij hadden, hoe gebrekkig dat ook 
functioneerde, wordt weggegooid en dat wij er iets 
voor terugkrijgen waarvan wij zeker weten dat wij 
daarmee voorlopig onze controlerende taak niet 
kunnen uitoefenen. Want wat wij hier met deze 
circa 30 indicatoren kunnen meten is vooral of Ge-
deputeerde Staten hun ambtenaren hard genoeg 
aan het werk zetten en of het geld wordt weggezet 
dat is begroot. Echter, niet hetgeen waarvan de 
burger het meest moet merken: waarom wij hier 
beleid maken en wat wij ermee willen bereiken. Is 
het daarom uiteindelijk niet te doen? Daarom een 
oprechte vraag, niet aan de gedeputeerde, maar 
aan de statenfracties: hoe goed moet een staten-
voorstel zijn om ermee in te stemmen? Laat ik het 
anders stellen, en dat klinkt cynisch en zo voelt 
D66 het ook: hoe onvoldoende moet een staten-
voorstel weerspiegelen wat wij als Staten eigenlijk 
voor ogen hebben om er niét mee in te stemmen. 
D66 nodigt de statenfracties uit om hierop ant-
woord te geven. 

De VOORZITTER: De heer Buiting zou alleen een 
stemverklaring geven, maar ik merk dat hij alsnog 
het woord wenst te voeren. Dan is hij veranderd 
van opvatting. Dat heet voortschrijdend inzicht. 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zal even toelichten waar dat voortschrijdend in-
zicht zo ineens vandaan komt. Ik was blij met de 
verwoording van het commissiestandpunt, want 
natuurlijk herken ik een aantal zaken die door de 
collega van D66 worden gezegd. Wij hebben in de 
commissie BEM uitvoerig over deze zaak gespro-

ken. Wij hebben gezegd dat de oude set indicato-
ren op heel veel manieren niet voldeed. Het was 
een ondoorzichtige set. Het was een set die volle-
dig rijp en groen door elkaar was en waar nog veel 
meer dan in deze set niet de prestatie gemeten 
werd, maar waar allerlei turflijstjes waren: was iets 
wel of niet gebeurd? Er was nauwelijks enige vorm 
van beleidsevaluatie. Breed onderkend door di-
verse fracties in de commissie BEM en onderkend 
in de subcommissie die hierover uitvoerig gedeli-
bereerd heeft, is geconstateerd dat dit een eerste 
stap is in de vormgeving van een betere beleidse-
valuatie. Wij hebben toen gezegd dat er eigenlijk 
vier lagen van indicatoren of evaluaties waren: 
•  of iets gebeurd is;
•  of wij helemaal kijken naar de inputcontrole;
•  wij kijken naar de prestatie die echt voor reke-

ning van de provincie is; dat ligt hier voor;
•  wij krijgen een uitvoerige beleidsevaluatie, die 

terug gaat komen in de Staten van Utrecht van: 
hoe moeten wij dit nu op een of andere manier 
koppelen aan maatschappelijke effecten? 

Ik was heel blij met de toezegging van de gede-
puteerde dat het integraal opnieuw moet worden 
bezien en dat het in november terug moet komen 
in een procesvoorstel. Vandaar uit kunnen wij dan 
kijken hoe in de tweede tranche, om het zo maar 
te zeggen, dus volgend jaar als wij een jaar met 
deze set gewerkt hebben, naar aanleiding van die 
maatschappelijke effecten deze set nog verder 
kunnen inkleuren of aanpassen. Ik denk dat wij 
dan een samenhangend beeld krijgen.

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ken dit standpunt van de heer Buiting en 
zijn uitleg en de toezegging van de gedeputeerde. 
Dat is inderdaad een eerste stap in de goede rich-
ting. De essentie van ons betoog is echter, dat 
als je een masterplan gaat maken, je integraal die 
verschillende onderdelen tegelijk moet laten ont-
wikkelen. Wat er nu gebeurt, is dat er een gat gaat 
vallen; er zal alleen een inspanningsverplichting 
gemeten worden. In feite zeggen wij dus dat wij 
wel zien hoe de discussie zich verder ontwikkelt 
over hoe wij de beleidsevaluatie gaan vormgeven. 
Dat krijgen wij begin november in de commissie. 
Wij zijn nu een jaar verder. Als wij dan pas in no-
vember gaan discussiëren over de vraag hoe wij 
tegen die beleidsevaluaties aankijken en wat de 
planning wordt, dan betekent het dat wij een gat 
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krijgen van minstens drie maanden. Met de ont-
wikkeling erbij, vrees ik dat wij een half jaar of een 
jaar verder zijn. Dat betekent dat wij de inwoners 
van deze provincie, als zij daarom zouden vragen, 
niet kunnen zeggen wat wij de komende maanden 
aan effect van beleid hebben. Staat dat de heer 
Buiting voor ogen of heeft hij een andere uitleg 
naar die inwoner van de provincie als die erom 
vraagt?

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik ben het niet eens met de typering die mevrouw 
Versteeg geeft aan deze set indicatoren. Het gaat 
niet alleen maar om een inspanningsverplichting; 
het gaat hier om het meten van de provinciale 
prestatie. Dus: wat kun vanuit de provincie ei-
genlijk op een bepaald moment evalueren? Dat is 
heel iets anders dan de maatschappelijke effecten. 
Natuurlijk is het heel interessant, maar ook veel 
moeilijker, om te kijken naar een maatschappelijk 
effect. Ik ben heel blij dat de gedeputeerde de toe-
zegging heeft gedaan dat nu ook te gaan verwer-
ken. Dan hebben wij inmiddels een jaar gewerkt 
met deze set en dan kunnen wij bekijken hoe een 
en ander in een goede samenhang in elkaar past. 
Ik zou hier nu echt mee willen voortgaan, omdat 
de weg terug – ik zou bijna zeggen: de vlucht 
terug - zou betekenen dat wij naar de oude set 
terug moeten. Ik denk dat dat een ondenkbare 
zaak is. Wij kunnen veel beter met opstap, in sa-
menhang, kijken naar de elementen die mevrouw 
Versteeg terecht aangeeft. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Er is ons duidelijk gezegd dat deze indicato-
ren, die in een begroting komen, de inspannings-
verplichting meten en dat daarmee in sommige 
gevallen meteen de output gemeten wordt. Dat 
is zeker waar. Voor de wat zachtere onderwerpen 
zijn die maatschappelijke effecten inderdaad lasti-
ger meetbaar. Er is echter gezegd dat wij die te-
rugzien in de beleidsevaluaties. Ik zou daarin toch 
wel duidelijk een onderscheid willen maken. 
De heer Buiting zegt dat hij ermee aan de slag 
wil gaan. De fractie van D66 zegt heel duidelijk 
dat zij niet haar oude schoenen weggooit voor 
zij nieuwe heeft. De oude schoenen passen niet, 
zij lubberen, zij zijn veel te zwaar, maar je kan 
erop lopen. En die nieuwe schoenen? Er ligt een 
zool, maar het hele profiel is nog niet in zicht. Wij 

kunnen daar niet mee uit de voeten. Als wij onze 
controlerende taak willen waarborgen, kiezen wij 
ervoor toch met die oude set door te gaan. Het is 
ook een principe-kwes-tie. Een stuk dat beneden 
de maat is en dat niet goed weerspiegelt wat er 
aan kritiek vanuit de commissie naar voren is 
gekomen, behoeft bijstelling en behoort terug te 
gaan.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-
zitter! Nog even een vraag aan de heer Buiting. 
Erkent de heer Buiting dat de nu voorliggende set 
indicatoren in feite slechts een voorlopige set is? 
Voorlopig, omdat wij er met elkaar eigenlijk niet 
tevreden over zijn?

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 
De eerste vraag onderschrijf ik en de tweede na-
tuurlijk niet. Het is heel lastig, en dat zal iedereen 
onderschrijven, om uiteindelijk tot een heel goede 
set van afgewogen indicatoren te komen. Dit is 
een belangrijke stap voorwaarts, maar behoeft in 
de loop van het gebruik van die indicatoren ver-
dere evaluatie, mede in samenhang met wat net 
werd ge-zegd: verderstrekkend in het kader van de 
beleidsevaluatie. Dat wil niet zeggen dat dit een 
slechte set is. Het is een set waarmee wij nu heel 
goed kunnen werken, maar die in de tweede tran-
che kan worden verbeterd na evaluatie en na de 
beoogde samenhang die net verwoord werd door 
de collega van D66. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD) Mijnheer de Voor-
zitter! Deelt de heer Buiting onze mening dat het 
een veel betere gang van zaken zou zijn geweest 
als wij dit hadden gecombineerd met een goed 
document over de beleidsevaluaties, zodat wij in 
een keer een goede set indicatoren hadden kun-
nen krijgen?

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 
Dat waag ik te betwijfelen, want ik denk dat dit 
erg veel gevraagd was in de korte periode gelet op 
de begrotingscyclus. Wij hebben het er uitgebreid 
over gehad in de commissie voor de jaarrekening. 
Wij hebben de gedeputeerde streng bevraagd op 
de voortgang van de totale planning- en controlcy-
clus. In de commissie BEM, zoals verwoord in het 
commissieadvies, hebben wij gezegd dat er nog 
een aantal slagen gemaakt moet worden, maar 
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dat wij echt met deze slag alvast aan de gang 
moeten gaan.

De VOORZITTER: Ik kom straks nog even terug op 
de vraag die gesteld is door mevrouw Versteeg.

Mevrouw RAVEN (gedeputeerde): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal kort zijn, omdat het niet de 
bedoeling is dat wij de commissievergadering 
opnieuw doen. Nadrukkelijk is in de commissie 
gezegd, dat hier geen indicatoren liggen die vast-
liggen. Het is een start en wij vinden dat het een 
betere start is dan datgene wat wij bij de vorige 
begroting hadden. Als de heer Duquesnoy vraagt 
of het uitgesteld kan worden, dan zeg ik: "Nee, ik 
kan het niet uitstellen, want over tien dagen ligt 
de begroting 2009 bij de Staten in de bus." Dat 
betekent dat daarin de indicatoren die vanavond 
worden vastgesteld, zijn verwerkt. Dus niet de 300 
indicatoren die wij de vorige keer hadden. Wij mo-
gen immers wel met elkaar constateren dat dit in 
elk geval een betere weg is. Ideaal is het nog niet. 
Het feit dat wij er zo lang met elkaar mee bezig 
zijn geweest, maakt duidelijk hoe ingewikkeld het 
is. Wij hebben namelijk geprobeerd indicatoren 
te maken, waarbij het ging over het provinciale 
belang. Dat is in een situatie waarin de provincie 
werkt vaak ingewikkeld. 
Daarom hebben wij de indicatoren gemaakt zoals 
ze gemaakt zijn. Wij hopen dat wij deze samen 
met de Staten verder kunnen ontwikkelen in de 
komende periode. Dus wat dat betreft is het een 
proces dat in gang is gezet. Wij hebben ook ge-
zegd dat daarbij de be-leidsevaluaties een belang-
rijke rol gaan spelen. Die komen in november, 
zoals is toegezegd. En inderdaad, dan krijgen wij 
op een gegeven moment een goede cyclus, waarbij 
wij veel effecten kunnen meten. 

De VOORZITTER: Ik loop de fracties langs met de 
vraag of de discussie die hier is aangezwengeld 
door mevrouw Versteeg aanleiding is de stand-
punten te herzien of bij te stellen. Is er iemand 
die zegt dat hij van plan was met dit voorstel in te 
stemmen, maar dat bij nader inzien niet doet? De 
heer Duquesnoy heeft namens de SP daarover al 
een stemverklaring afgelegd. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik wil graag een stemverklaring afleggen. De ge-

voelens die collega Versteeg tot uitdrukking heeft 
gebracht, kunnen wij geheel delen. Wij vrezen ech-
ter als wij om die redenen, die wij zeer onderschrij-
ven, zeggen niet in te stemmen, dat wij in principe 
instemmen met de 300 oude indicatoren. Wat ons 
betreft zijn de oude schoenen zo verschrikkelijk 
slecht, dat wij ze niet willen houden. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-
zitter! Het betoog van mevrouw Versteeg was mij 
uit het hart gegrepen. Wij begrijpen dat de oude 
set indicatoren geen goede set indicatoren was. 
Daarmee zijn wij het volledig eens. Wij worden nu 
opgezadeld – dat klinkt als een gevoel en dat is het 
ook heel sterk – met een set indicatoren waarmee 
wij niet uit de voeten kunnen en waarmee wij onze 
controlerende rol niet goed kunnen uitvoeren. Ik 
heb sterk de indruk dat wij voor een voldongen feit 
staan. De begroting wordt hierop namelijk al geba-
seerd. Als wij niet akkoord gaan, staan wij meteen 
voor een groot probleem. Ik wil desondanks een 
signaal afgeven. Ik zal tegen dit voorstel stemmen, 
alleen al om het signaal af te geven dat wij het niet 
eens zijn met deze gang van zaken. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
hebben ons niet in de discussie gemengd, omdat 
wij dit onderwerp uitvoerig in de commissie heb-
ben besproken. In termen van een stemverklaring: 
wij vinden deze 30 indicatoren een stuk beter dan 
het instrument met 300 indicatoren; dat was een 
non-instrument, waarmee niet viel te sturen. Ik ben 
blij dat die van tafel zijn. Er valt veel af te dingen 
op die 30 indicatoren. Vandaar dat wij in november 
de discussie voeren over beleidsevaluaties. Mijn 
fractie houdt zich dan het recht voor, als dat nodig 
is, terug te komen op die indicatoren. Het zou ook 
kunnen zijn dat dit pas voor het volgende beleids-
jaar aan de orde is. Wij stemmen dus voor. 

De VOORZITTER: Zijn er nog andere stemver-
klaringen? Nee. Dan stel ik vast dat u wenst in te 
stemmen met deze beleidsindicatoren met de con-
dities die daarbij genoemd zijn. De fracties van de 
SP, D66 en de PvdD stemmen tegen het voorstel. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik zou graag van de gelegenheid gebruik ma-
ken te spreken in een tweede termijn. 
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De VOORZITTER: Nee, ik sluit het punt hiermee 
af. Er komt nog voldoende ruimte. De discussie is 
uitgebreid toegelaten. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik accepteer dit niet. Ik snap dat iedereen naar 
huis wil, maar ik heb dit onderwerp voorbereid. 
Ik vind het een belangrijk onderwerp. Ik wil graag 
nog even reageren op wat de gedeputeerde heeft 
gezegd en op het feit dat de helft van de fracties 
niet reageert op mijn vraag. 

De VOORZITTER: Ik heb een paar keer gevraagd 
of iemand een stemverklaring wenste af te geven. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Een tweede termijn waar ik om vraag, is wat 
anders dan een stemverklaring. 

De VOORZITTER: Ik wil u niet belemmeren in het 
feit dat u een tweede termijn wilt. Ik had het graag 
iets eerder gehoord. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik kan niet nalaten te melden dat het vrij stan-
daard is dat er in principe een tweede termijn is 
en dan gaat het niet om stemverklaringen. Enfin, 
ik sta hier en geef graag een reactie op de woor-
den van de gedeputeerde. Zij zegt dat het lang 
geduurd heeft en dat het een ingewikkeld proces 
is. D66 zal de laatste zijn die dit een eenvoudig 
onderwerp vindt, zeker als het gaat om het benoe-
men van indicatoren van maatschappelijke effec-
ten bij bepaalde onderwerpen. Het heeft zeker ook 
zo lang geduurd, omdat er niet goed naar elkaar 
geluisterd is. Dat communicatietraject tussen 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is niet 
goed verlopen.
Het feit dat hier veel fracties niet zijn ingegaan 
op mijn vraag, betreurt D66 bijzonder. Het is heel 
tekenend voor de bestuurscultuur; ik wil 'em er 
gelijk maar even inkoppen en misschien is het iets 
om mee te nemen. 
Dan wil ik nog graag een stemverklaring geven. 
De essentie en de samenhang van het voorliggen-
de voorstel doen geen recht aan wat is besproken 
in de commissies. Wij zullen dan ook niet instem-
men met het voorliggend voorstel, omdat onze 
controlerende rol onvoldoende is gewaarborgd. 

De VOORZITTER: Ik wil nog de opmerking maken 
dat als u het heeft over bestuurscultuur, het mis-
schien te maken heeft met deze vorm van discus-
siëren dat u niet naar elkaar luistert. Het is eerder 
een neerleggen van standpunten dan het uitlok-
ken van de discussie. Ik heb daartoe uitvoerig de 
ruimte gegeven. U krijgt daarop geen goed ant-
woord, anders dan dat de overigen het niet met u 
eens zijn. Ik kan niet anders concluderen. Ik denk 
dat het dan zinniger is het nog eens uitvoerig in 
de commissie te behandelen dan in een plenair 
debat, waar het een afhechting is van de zaak, 
ondanks alles wat er gezegd is. In die zin moeten 
wij ook eens bekijken hoe wij het debat inrichten 
op dit soort thema's. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik respecteer uw opvatting, maar D66 houdt 
er toch een andere opvatting op na. 

De VOORZITTER: Dat mag. Daar leven wij voor in 
dit huis.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 
Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de 
aantekening dat de fracties van de SP, D66 en de 
PvdD geacht worden tegengestemd te hebben. 

Verdringingsreeks	Amstelland.

Niet	meer	in	rekening	brengen	leges	
energieopslagsystemen.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
de voorstellen. 

Sluiting.

De VOORZITTER: Ik wil nog iets zeggen over een 
opmerking die ik vandaag gemaakt heb, namelijk 
'joke of the day'. Die zou verkeerd uitgelegd kun-
nen worden door mevrouw Bodewitz als het gaat 
om de ernst van het onderwerp dat zij behartigt. 
Dat is niet mijn bedoeling geweest. Het hoort bij 
de bestuurscultuur die wij vandaag hebben be-
sproken, om die woorden terug te nemen. 
Ik sluit de vergadering. 
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Einde van de vergadering om 21.�9 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 
Provinciale Staten van Utrecht van 10 november 
2008.

De voorzitter,

De griffier,
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