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Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open deze 

vergadering en heet u allen van harte welkom.

In	Memoriam

De VOORZITTER: Ik verzoek u allen te gaan staan. 

Ik zal een In Memoriam uitspreken ter nagedachte-

nis aan het overlijden van Hans Overbeek.

Op 31 januari jongstleden bereikte ons het bericht dat 

Hans Overbeek was overleden. Velen van ons wisten 

dat hij ernstig ziek was. Toch kwam het bericht van 

zijn heengaan vrij onverwacht.

Hans was van 2000 tot maart 2007 lid van Provinciale 

Staten voor de fractie van de PvdA. Sinds de laatste 

statenverkiezingen was hij actief als commissielid. Het 

moet voor hem een teleurstelling zijn geweest een 

stapje terug te moeten doen in de politiek. Het be-

lemmerde hem echter niet een actieve en deskundige 

inbreng in het werk van de Staten te blijven leveren. 

Inbreng, met een bijzondere belangstelling voor jon-

geren in de knel en mensen met een functiebeperking. 

Door zijn eigen visuele beperking wist Hans waarover 

hij sprak. Hij kon als geen ander hindernissen, die 

mensen met een functiebeperking ondervinden, aan 

de kaak stellen en aandacht vragen voor de oplossin-

gen. Hans was echt een mensen-mens. 

Wat bij hem altijd weer opviel, was zijn brede be-

langstelling en zijn betrokkenheid. Dat bleek ook uit 

de grote belangstelling bij zijn begrafenis en uit de 

warme woorden die daar over hem werden gespro-

ken. Door zijn warme uitstraling was het bij eenieder 

heel vanzelfsprekend Hans ondersteuning te geven bij 

de praktische zaken van het statenwerk. Een mooie 

herinnering is hoe hij op een tandem genoot van een 

statenexcursie, waarvan een fietstocht vaak onderdeel 

uitmaakte. Menig statenlid heeft hem toen als pas-

sagier gehad. En velen van u zullen zich dat ongetwij-

feld herinneren. 

Op 4 februari jongstleden hebben wij van Hans af-

scheid genomen. Velen van ons waren op zijn begra-

fenis aanwezig. Namens u heb ik de familie gecondo-

leerd en hen sterkte gewenst dit verlies te dragen.

Met Hans is een betrokken politicus heengegaan. 

Maar belangrijker nog: met Hans is een warm men-

sen-mens te vroeg uit ons midden weggenomen. Een 

mens die wij zullen missen, maar blijvend in onze 

herinnering zullen bewaren. 

Ter nagedachtenis aan Hans verzoek ik u een mo-

ment stilte in acht te nemen.

(De Staten nemen een moment stilte in acht.)

De VOORZITTER: Bericht van verhindering heb ik 

ontvangen van mevrouw Van ’t Hooft en de heer Van 

Lunteren. Remco van Lunteren is de afgelopen week 

geopereerd. Het gaat naar omstandigheden goed met 

hem. Ik stel u voor hem een klein kaartje te sturen. 

Als u dat allen ondertekent, zullen wij zorgen dat het 

op het juiste adres aankomt.

Gedeputeerde De Wilde meldt u dat hij niet aanwezig 

kan zijn, omdat hij op dit moment minister Cramer 

van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer) ontvangt.

Wij hebben een verzoek ontvangen van de fractie 

van GroenLinks voor het houden van een interpel-

latiedebat ex artikel 46 van het Reglement van Orde 

over de website. Ik stel voor dat te behandelen als 

agendapunt 5a. 

Aldus wordt besloten.

De VOORZITTER: In de toekomst zullen wij als vast 

punt agenderen het vaststellen van de agenda.

Ingekomen	stukken.

De VOORZITTER: Ik wijs u op de aanvulling die u 

op uw tafel hebt aangetroffen. Het betreft een bericht 

van de Staten van Zuid-Holland van 6 februari 2008 

over de Intentieverklaring “Europa en de Staten”. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorgestelde wijzen van afdoening.

Vragenhalfuurtje.

Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalf-

uurtje.

Het	verslag	en	de	besluitenlijst	van		

17	december	2007.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming stellen Provinciale Staten het verslag en de 

besluitenlijst ongewijzigd vast.
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Duurzame	versterking	bestuurskracht	van	ge-

meenten	in	het	Valleigebied.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Versterking van het overheidsfunctioneren is een 

doelstelling waar wij vanzelfsprekend voor staan. 

In dat kader dient natuurlijk gekozen te worden 

voor de best denkbare variant. Best denkbaar is 

ook duurzaam. Duurzaamheid is niet gewoon een 

woord dat je ergens opplakt. Aan duurzaamheid 

moet je werken. 

De woordvoerders van de gemeenten Renswoude, 

Scherpenzeel en Woudenberg hebben alledrie in 

de commissie BEM duidelijk gemaakt het met de 

uitslag van de gehouden kwaliteitsverbetering eens 

te zijn. De woordvoerders gaven alledrie aan dat 

zij zelfstandig wilden verdergaan als er uiteindelijk 

voor een andere variant gekozen zou worden dan 

waarvoor zijzelf opteren. Dat geeft duidelijkheid en 

duidelijkheid is goed.

De fractie van het CDA heeft bij de vele gesprekken 

over de toekomstige positionering van de Vechtplas-

sen en het Veenweidegebied de indruk gekregen – 

en meer dan een indruk – dat bij de voorbereiding 

van de indertijd gevormde herindeling, waarbij de 

toenmalige gemeente Loosdrecht is ondergebracht 

bij de gemeente Wijdemeren, er te weinig aandacht 

gegeven is aan de consequenties van die herindeling 

voor duurzame oplossingen in dat gebied. Dat heeft 

nu weer consequenties voor oplossingen in het 

gebied – Veenweidegebied en Vechtplassen – dat wij 

aan de orde hebben. Wij hebben daar oplossingen 

gekregen die de oplossingen in het heden blok-

keren. Dat hadden wij als provincie eerder moeten 

bedenken. 

Leren van het verleden. Wij zijn van mening dat 

in het komende traject, vooruitlopend op de de-

finitieve besluitvorming, expliciet aandacht dient 

te worden geschonken aan wat de gevolgen van de 

uit te werken varianten kunnen zijn voor eventuele 

toekomstige positionering van de gemeenten Vee-

nendaal en Leusden. Waarom Veenendaal en Leus-

den? Omdat onze fractie zich over deze Utrechtse 

gemeenten wil uitspreken en niet over Gelderse 

gemeenten; dat laten wij graag over aan de provin-

cie Gelderland. Wij vinden dit overigens niet alleen 

voor het Valleigebied, maar ook voor andere herin-

delingsprojecten in onze provincie van belang. Het 

kost geen tijd, het vraagt om een visie. 

Dat wij in Utrecht met deze benadering al niet meer 

voorop lopen, blijkt bijvoorbeeld uit het integrale 

advies voor versterking van de bestuurskracht van de 

regio Gooi en Vechtstreek van Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland met betrekking tot de herinde-

ling in het Gooi. Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland, naast over de beoogde samenvoegingen 

Muiden, Naarden, Weesp, Bussum en respectievelijk 

Laren, Blaricum en Eemnes, doen ook uitspraken 

over de duurzaamheid van de positionering van 

Huizen en Hilversum, mede in samenhang met de 

samenvoeging van de buurgemeenten. Ook daar dus 

nadrukkelijk een bredere visie op een onderwerp, die 

voor de gemeenten nu en op termijn van belang is.

Wij realiseren ons dat de Staten van Gelderland het 

besluit over deze materie deze week al genomen 

hebben. Onze Staten zijn vandaag aan de beurt om 

tot een beslissing te komen. U heeft bewust blijk-

baar niet gekozen voor behandeling op dezelfde dag, 

waardoor interactiviteit mogelijk gemaakt had kun-

nen zijn. 

Vandaag stellen wij duaal de kaders voor het ko-

mende traject vast. Wij mogen ervan uitgaan dat 

het college efficiënt de besluitvorming zo heeft 

voorbereid, dat indien het in de commissie bespro-

ken onderwerp met betrekking tot Leusden in deze 

procedure op een meerderheid zou kunnen rekenen, 

niet geblokkeerd of vertraagd wordt. Dat zou de 

Staten onder druk zetten en dat kan natuurlijk niet 

de bedoeling zijn. Dat zal het college toch met ons 

eens zijn.

Versterking van het overheidsfunctioneren is wat 

ons betreft bij voorbaat iets wat wij gemeenschap-

pelijk moeten invullen. Het is de komende maanden 

vormgeven aan een onderwerp dat velen erbij zal 

betrekken. Een open overleg, zonder agenda vooraf, 

integer, ruimte geven aan wat aan de orde komt: dat 

kenmerkt ons als een betrouwbare overheid.

Er moeten vandaag geen winnaars of verliezers 

zijn. De keuze voor welke variant dan ook, is niet 

vandaag aan de orde, maar na de nu startende open-

overlegfase. Wij horen graag van uw college beves-

tigd dat die openheid er nadrukkelijk is en bedoeld 

is dat het geen doelredenering is ergens naartoe, wat 

juist nu onderzocht moet worden.

Wij gaan er vanzelfsprekend van uit dat het college 

de flexibiliteit heeft datgene wat vandaag naar buiten 

komt en hier wordt verwoord enthousiast ruimte te 

geven. Wij zullen in elk geval samen met de fracties 
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van de VVD, D66 en de SPG een motie dan wel 

een amendement indienen in de tweede termijn, 

dan wel ondersteunen, dan wel om de kaders te 

stellen.

De heer VOS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Enige weken geleden hadden wij de commissiever-

gadering over dit zelfde agendapunt. De start per  

1 maart aanstaande van het open overleg ingevolge 

de Wet Arhi (algemene regels herindeling) met de 

gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Wouden-

berg en geclausuleerd daarbij te betrekken Vee-

nendaal, Barneveld en Utrechtse Heuvelrug. Ik zal 

mijn inbreng in de commissie niet herhalen. Een 

paar punten voeg ik daaraan nog toe. 

In de onderliggende stukken mis ik de resultaten 

van het overleg dat Gedeputeerde Staten met het 

gemeentebestuur van Utrechtse Heuvelrug heb-

ben gehad. In dat overleg, zo vernam ik van de 

burgemeester van die gemeente, zijn nog twee 

belangwekkende zaken aan de orde geweest. In 

de eerste plaats de kentering die in Overberg lijkt 

plaats te hebben ten aanzien van deze procedure. 

Stelde de bevolking destijds, bij de herindeling van 

Utrechtse Heuvelrug, nog eigenlijk meer verwant-

schap te voelen met Scherpenzeel, Woudenberg en 

Renswoude, inmiddels heeft de nieuwe Utrechtse 

gemeente fors geïnvesteerd in Overberg en krijgt 

Overberg in de op te stellen structuurvisie ook 

een nadrukkelijke functie. En zo lees ik in het AD, 

editie UN, van 12 februari 2008 en in De Kaap van 

31 januari 2008, dat Overberg veel liever blijft bij 

Utrechtse Heuvelrug. De Kaap heeft een poll opge-

zet, maar de uitkomst daarvan ken ik nog niet. Die 

interesseert mij echter buitengewoon. Dat zou ove-

rigens als voordeel hebben dat een gemeente die 

de naweeën van een herindeling amper te boven is, 

niet opnieuw in een herindeling wordt getrokken, 

afgezien van grenscorrecties die sowieso moeten 

plaatsvinden. Utrechtse Heuvelrug heeft daarnaast 

ook aangegeven dat zij het logisch zou vinden 

wanneer Leusden, desnoods geclausuleerd, ook in 

dit open overleg zou worden betrokken. 

Het verzoek van Woudenberg en Scherpenzeel is 

buitengewoon duidelijk. Toch denk ik dat het goed 

is, in het open overleg – ik beklemtoon het nog een 

keer – het gebied in enige samenhang te bekijken. 

Leusden hoort daarbij. Mijn fractie heeft daarbij 

volstrekt geen behoefte aan vertragende gebiedsvi-

sies. Nee, de zesmaandentermijn gaat lopen en die 

termijn blijft bepalend. Ten aanzien van een even-

tuele uitkomst deelt mijn fractie de insteek van Ge-

deputeerde Staten, maar wij willen wel dat dan een 

samenhang in een wat bredere view is neergelegd. 

Dus, Leusden geclausuleerd toevoegen in dezelfde 

Ten Boer-optie, zoals geldt voor Barneveld en Vee-

nendaal. Ik zie inmiddels signalen uit Renswoude, 

waar naast de eerste prioriteit van zelfstandigheid 

er ten aanzien van Leusden dezelfde open instelling 

bestaat ten opzichte van Barneveld en Veenendaal.

Ik rond af. Ook in andere gebieden van deze provin-

cies worden bestuurskrachtmetingen gehouden of 

zouden deze gehouden moeten worden. Ik daag het 

college uit om met dezelfde voortvarendheid waar-

mee dit open overleg wordt gestart te werk te gaan 

en in die gebieden snel duidelijkheid te verschaffen 

en het liefst nog dit jaar met Provinciale Staten in 

debat te gaan over het vervolg.

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

zal mij niet uitputten in datgene wat is gezegd door 

onze fractie tijdens de commissiebehandeling. Tij-

dens die behandeling heb ik namens de fractie van 

de PvdA ingestemd met het voorstel van Gedepu-

teerde Staten. Die opvatting is niet gewijzigd. Ik wil 

er nog wel een paar punten aan toevoegen.

Wij stellen vast dat het gaat over drie gemeenten. 

Na de kwaliteitsmeting kan worden vastgesteld dat 

er geen absolute en onmiddellijke noodzakelijk-

heid is tot fusie. Tegelijkertijd hebben twee van die 

drie gemeenten een Arhi-procedure aangekaart. De 

derde gemeente wil dat niet, maar geeft de voorkeur 

aan een eigen zelfstandige voortzetting. Dat is vorig 

jaar ondersteund geworden met een raadplegend 

referendum, door die gemeente gehouden. Het is 

hier misschien niet de plek heel uitvoerig over dat 

raadplegend referendum te gaan spreken, maar ik 

wil opmerken dat het mij bevreemdde, bij het le-

zen van de krant die toentertijd aan alle bewoners 

is uitgereikt, dat er uitvoerig aandacht was voor de 

varianten waarover wij het hier vandaag hebben. 

Dus: de fusie, het zelfstandig voortzetten en eventu-

eel het samenwerken met andere grote gemeenten 

vanwege ambtelijke ondersteuning. Er is dus ook 

niets anders dan verbazing dat het referendum uit-

gelopen is op één eendimensionale vraag, namelijk: 

Renswoude zelfstandig, ja of nee? Het had het col-

lege naar mijn mening gesierd als die twee andere 

vragen ook aan de inwoners van Renswoude waren 
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voorgelegd. Daarmee was de uitslag, welke uitslag 

dan ook, sterker geworden. Ik vind het jammer voor 

de inwoners van Renswoude. Maar gelukkig, het 

college van burgemeester en wethouders, en met hen 

de raad, kwam na het referendum met de opvatting 

dat als het behoud van de gemeente ter discussie 

komt, er moet worden gestreefd naar verregaande 

samenwerking met een grotere gemeente, waarbij 

fusie niet is uitgesloten. Wat ik in de commissie heb 

gezegd, herhaal ik toch even. Wij geloven niet dat 

een samenwerking, en eventueel een fusie met bij-

voorbeeld Veenendaal of Barneveld, de sterkte van 

het plattelandsgebeuren in de Vallei versterkt. Dit is 

ondersteund door het onderzoek dat op verzoek van 

Renswoude door de Universiteit Twente is gehou-

den. Zo’n fusie zien wij, als fractie van de PvdA, niet 

zitten.

Tegelijkertijd siert het het college van Renswoude 

dat het na die aanvankelijke opstelling die breedte en 

die ruimte heeft gemaakt en het andere standpunt 

aan zijn raad heeft voorgelegd. En de raad heeft 

daarmee ingestemd. Dat kan, volgens mij, de basis 

zijn voor een goed resultaat tijdens het open overleg. 

Dat neemt niet weg, zo heb ik vastgesteld, dat in 

het voorstel van Gedeputeerde Staten in de periode 

van dat open overleg het nadrukkelijk gaat om twee 

zaken. Ik citeer voor de zekerheid de notitie van 

Gedeputeerde Staten: “Wij starten de procedure op 

verzoek van Scherpenzeel en Woudenberg met het 

resultaat RSW+ als inzet. Renswoude komt tot een 

ander voorstel en noemt, als behoud van zelfstan-

digheid ter discussie komt, het Ten Boer-Gronin-

gen-model als mogelijke oplossing voor de langere 

termijn. Hoewel dit voorstel afbreuk doet aan het 

verzoek van Scherpenzeel en Woudenberg, zullen wij 

ook deze variant onderzoeken.” Deze twee sporen 

achten wij van groot belang voor de periode van het 

open overleg. Dan komt het terug naar de Staten 

– dat is de extra ruimte die in deze Arhi-procedure 

zit – en spreken wij erover in de commissie.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik beluister tot mijn vreugde dat de ge-

achte afgevaardigde zegt dat er ruimte is voor het 

brainstormen dan wel het kijken naar andere vari-

anten. Ik beluister ook dat de keuze om een kleinere 

gemeente te voegen bij een stedelijk agglomeraat 

in feite niet, volgens de PvdA, wenselijk zou zijn. 

Dat zou kunnen inhouden dat wij als Staten ook 

nadrukkelijk gaan denken over de status van het 

landschappelijk gebied. Is het denkbaar dat wij daar-

toe een studie kunnen entameren, als daar behoefte 

aan bestaat, bij de gemeenten zelf? Dan kan worden 

gekeken naar samenwerking, maar dan heel specifiek 

vanuit de landschappelijke regio waar vanuit dan 

bestuurd gaat worden. Zelfstandigheid is een zaak 

die overal in de provincie speelt en waar wij heel 

vaak tegenaan lopen. In hoeverre is de PvdA geïnte-

resseerd in andere bestuursmodellen, geënt op na-

drukkelijke doelen die er kunnen zijn, stedelijk dan 

wel landschappelijk?

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben met vragen van gemeenten te maken. 

Daaraan is voorafgegaan de samenwerking in het 

Valleigebied met zes gemeenten in het kader van 

het strategisch gebiedsperspectief. Dus dat gebieds-

perspectief ligt er al in de volle breedte: 2003. Dus, 

daaraan hoeven wij nog geen extra studie te wijden. 

Die kan opgevraagd worden en iedereen kan het 

lezen en ermee doen wat hij wil. Daarna is de sa-

menwerking “Vallei in perspectief” opgehouden te 

bestaan, besloten door de zes gemeenten omdat men 

in de praktische uitwerking niet verder kon. Hier 

gaat het om een voorstel van Gedeputeerde Staten 

voor het starten van een Arhi-procedure. Daarover 

spreken wij vandaag, en niet breder of ruimer of 

over gebiedsperspectieven of landelijke gebiedsper-

spectieven enzovoort. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik meende wat commentaar te bespeuren 

op wat voorligt. Ik wil wijzen op een eigen verant-

woordelijkheid van de Staten om te kijken hoe zij 

met deze procedures omgaan. Wij, als Staten, zullen 

dit overal tegenkomen.

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

keuze die door Gedeputeerde Staten aan ons is voor-

gelegd, houdt juist in dat RSW+ past binnen het 

geheel van een gemeente in het landelijk gebied. In 

die zin wordt de heer Snyders op zijn wenken be-

diend, zou ik zeggen.

De positie van Leusden. Wij hebben eerder al vast-

gesteld dat zowel door Renswoude, Woudenberg als 

Scherpenzeel de gemeente Leusden niet is genoemd 

als mogelijke partij bij deze Arhi-procedure. Ik vind 

dat je met name moet kijken of die behoefte er is. 

Wij constateren dat Leusden weliswaar te elfder ure 
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zelf zegt betrokken te willen worden en dat Rens-

woude vervolgens daarmee instemt. Ik vind dat, 

eerlijk gezegd, een beetje opportunistisch. Ik zie 

daarin niet de rol van Leusden, omdat die gemeente 

domweg niet genoemd wordt in dat geheel. Zij heeft 

een rol gespeeld in “Vallei in perspectief”. Tegelijker-

tijd is het de vraag waar de andere gemeenten dan 

blijven. Kortom, wij hebben geen behoefte Leusden 

in deze Arhi-procedure te laten meedoen. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Het doet mij deugd te horen dat de fractie 

van de PvdA kijkt naar de behoefte van de verschil-

lende partners bij een eventuele fusie. Het verbaast 

mij echter wel dat zij Renswoude erbij wil betrek-

ken. Ik dacht toch dat Renswoude een andere be-

hoefte had.

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

vrouw Bodewitz kent de stukken van de Arhi-pro-

cedure. Daarin staat duidelijk wat Woudenberg en 

Scherpenzeel hebben uitgesproken en wat Renswou-

de heeft uitgesproken. Mevrouw Bodewitz weet wat 

de positie is van het open overleg – ik heb het citaat 

niet voor niets genoemd – dat daar moet plaatsvin-

den: zowel aandacht voor RSW+ als voor het serieus 

insteken op het Ten Boer-model waar Renswoude 

om gevraagd heeft. Voor de rest doe ik er, na van-

daag, even het zwijgen toe. Het woord is dan aan 

Gedeputeerde Staten, die het open overleg snel kun-

nen starten. De resultaten daarvan wachten wij af.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Toch is er door Renswoude een bepaalde be-

hoefte uitgesproken. Ik betreur het dat juist die be-

hoefte niet is meegenomen, maar dat er wel gekeken 

wordt naar andere behoeftes die zijn uitgesproken. 

Leusden uit nu duidelijk een behoefte. Ik hoop dat 

de fractie van de PvdA daar ook naar wil kijken. 

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

mijn opvatting daarover gegeven.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dit college denkt de bestuurskracht van Renswoude, 

Woudenberg en Scherpenzeel te kunnen vergroten 

door de eerstgenoemde een herindeling door de 

strot te duwen, die Woudenberg en Scherpenzeel zo 

graag willen. In tegenstelling tot wat soms gedacht 

wordt, is de SP geen principieel tegenstander van 

herindelingen. Wij geloven niet in het sprookje dat 

groter automatisch beter is, maar als gemeenten 

denken dat zij samen beter af zijn en er is eenduidig 

bewijs dat de inwoners daarvan zijn overtuigd, dan 

rest onze fractie niets meer dan hen de zegen te ge-

ven. De realiteit is echter meestal anders. Ook van-

daag kan ik niet volstaan met: succes, leef nog lang 

en gelukkig. Het voorstel dat nu op tafel ligt, behelst 

het risico van een gedwongen triootje. Er zijn par-

tijen die denken dat ‘twee voor en één tegen’ in elke 

situatie een eenduidige en daarmee de discussie 

sluitende meerderheid is. Mijn fractie denkt hier an-

ders over. Ik zal niet verder gaan met de vergelijking 

over het triootje, maar stel je voor: ik loop op straat 

en ik kom twee tasjesdieven tegen. Ja, ik wil mijn 

tasje houden, maar die anderen zijn wel met z’n 

tweeën. Nee, er zijn situaties waarin de wil van twee 

niet automatisch zwaarder dient te wegen dan de 

wil van een eenling. Nu zijn er misschien mensen in 

de zaal die denken: jammer voor Renswoude, maar 

het móet; men doet dit immers niet voor niets? Het 

gekke is echter dat er geen noodzaak is voor deze 

herindeling. Ik citeer gedeputeerde Dekker: “Het 

gaat om drie gemeenten die bestuurskrachtig zijn. 

Er is geen noodzaak aangetoond.” Ik heb de burge-

meester van Woudenberg onlangs gevraagd welke 

bestuurlijke problemen worden opgelost met deze 

herindeling. Het antwoord: “Er wordt gebouwd aan 

een bestuurskracht om het ‘bestuur dichterbij de 

burger’ beter handen en voeten te geven”. Er worden 

echter geen concrete problemen benoemd. Onze 

fractie vindt dit niet erg overtuigend. 

In het voorliggende stuk wordt gemeld dat op verzoek 

van Renswoude het Ten Boer-Groningen-model tevens 

onderzocht zal worden. Dat lijkt mij fair. Wij betwij-

felen echter ten zeerste of deze optie wel serieus zal 

worden genomen. Gedeputeerde Staten klinken hier 

een beetje als de ouder die het kind belooft binnenkort 

een keer pannenkoeken te gaan eten terwijl zojuist het 

laatste boek van Sonja Bakker is aangeschaft.

Ik sta even stil bij de rol van Overberg en de rol van 

Leusden bij deze kwesties. Overberg is bij de ge-

meente Utrechtse Heuvelrug beland en er zijn twij-

fels of deze kern in die gemeente wel op haar plek is. 

Mocht het onverhoopt toch komen tot een herinde-

ling van de buurgemeente van Overberg, dan is mijn 

fractie van mening dat de inwoners van deze kern de 

kans dienen te krijgen zich uit te spreken over hun 

bestuurlijke toekomst. 
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Dan het verzoek van Leusden: betrek ons bij deze 

Arhi, zo vraagt deze gemeente. Hoewel wij niet 

begrijpen waarom Leusden niet gewoon concreet 

duidelijk maakt welke rol zij voor zichzelf ziet weg-

gelegd, denkt onze fractie dat als je van mening bent 

dat een Arhi opgestart moet worden, alle omlig-

gende gemeenten zouden moeten kunnen meepra-

ten. De fractie van het CDA pleitte onlangs voor 

een gebiedsvisie. Ik weet niet precies wat zij zich 

hierbij voorstelt, maar het moge duidelijk zijn dat 

zonder visie voor het gebied het belachelijk zou zijn 

een Arhi-procedure op te starten. Dat Woudenberg 

en Scherpenzeel te kennen hebben gegeven geen 

behoefte te hebben aan een extra speler in het spel, 

lijkt mij weinig relevant. 

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

mevrouw Jonkers ervan op de hoogte dat er sinds 

2003 een gebiedsvisie ligt?

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is mooi. Dan dienen Gedeputeerde Staten echter 

wel stelling te nemen: óf je bent als provincie van 

mening dat er geen probleem is en dan mogen  

Woudenberg en Scherpenzeel wat ons betreft een 

eigen herindeling regelen zonder Renswoude hierbij 

lastig te vallen met ongewenste intimiteiten, óf je bent 

als provincie van mening dat er wel degelijk aanlei-

ding is tot schaalvergroting over te gaan in dit gebied. 

Maar dan is het ook niet meer dan logisch dat je alle 

betrokken partners bij dit overleg aan tafel uitnodigt 

en Leusden dus een uitnodiging stuurt.

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

mevrouw Jonkers ervan op de hoogte dat er én een 

gebiedsvisie ligt én dat zes gemeenten drie jaar lang 

hebben samengewerkt en dat zij in december 2007 

hebben vastgesteld dat het zo niet langer gaat, dat zij 

niet tot operationele beslissingen komen en dat zij 

die samenwerking afbouwen? Is het met die gebieds-

visie en die samenwerking tussen zes gemeenten niet 

duidelijk genoeg dat het wat dat betreft niet veel 

heeft opgeleverd?

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat mij niet duidelijk is, is wat de problemen zijn 

die opgelost moeten worden met deze Arhi-proce-

dure. Wat vinden Gedeputeerde Staten van de situ-

atie in het Valleigebied? Welke problemen zijn er? 

In welke zin zou herindeling of schaalvergroting die 

problemen kunnen oplossen? Ik weet dat Barneveld 

de stekker uit de samenwerking heeft getrokken. 

Dat is jammer, maar dat is geen reden Renswoude 

een herindeling door de strot te duwen. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het woord “gebiedsvisie” heeft blijkbaar meerdere 

betekenissen. In het amendement dan wel in de 

motie die in de tweede termijn aan de orde komt, 

zullen wij dat woord niet terugvinden. Waar het om 

gaat – dat is te zien in de stukken van bijvoorbeeld 

Noord-Holland – is dat de varianten die er zijn, 

getoetst worden op elementen ten aanzien van het 

bestuurlijk functioneren en de bestuurskracht van 

de betrokken gemeenten, waaronder Leusden. Dat 

is geen gebiedsvisie in de context zoals de heer Bos 

die aangeeft. Het is een gebiedsvisie die Noord-Hol-

land toepast en waarvan wij vinden dat die bij de 

beoordeling aan de orde moet zijn. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Volgens mij zijn het CDA en de SP het eens op dit 

punt. Wij willen van Gedeputeerde Staten weten 

wat concreet de problemen zijn in dat gebied,die 

met deze Arhi-procedure zouden worden opgelost. 

Zolang wij dat niet helder beantwoord hebben, kan 

de fractie van de SP niet instemmen met het voor-

stel.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de Voorzit-

ter! Komen wij vandaag toe aan een volgende stap 

in een proces dat in allerlei varianten al veertig jaar 

schijnt voort te duren? Wij hebben onlangs in de 

commissie BEM een vurig betoog gehoord voor 

de fusie van Woudenberg en Scherpenzeel en een 

evenzo bevlogen betoog van Renswoude om de 

zaken toch vooral te laten zoals ze zijn. Tot onze 

verbazing was daar ook opeens Leusden, dat zich-

zelf in de aanbieding zette als herindelingspartner. 

De fractie van GroenLinks heeft bij alle drie de 

gemeenten waar het om draait in deze Arhi-discus-

sie, veel waardering voor het feit dat men bereid is, 

ondanks de positieve bestuurskrachtmeting die een 

zelfstandig doorgaan legitimeert, toch te kijken naar 

de bestuurlijke toekomst. Dat men die toekomst 

niet allemaal hetzelfde wil invullen is jammer, maar 

wel begrijpelijk. Bij een Arhi draait het naast de ra-

tio vooral ook om de emotie. Zeker voor een kleine, 

nu goed draaiende gemeente, is het opgeven van 

zelfstandigheid geen sinecure.
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De gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel heb-

ben de argumenten voor een herindeling prima 

verwoord staan in hun afzonderlijke raadsbesluiten 

en in hun gezamenlijke profielschets, waarin ook 

Renswoude is betrokken. Zij willen een fusie om 

te komen tot een sterke plattelandsgemeente, die 

bestuurlijk is opgewassen tegen de vele taken die 

de overheid de komende jaren op het bord van de 

gemeenten zal schuiven. Samenvoeging is voor de 

hand liggend, stellen de gemeenten, omdat het hier 

gaat om een gelijksoortige identiteit en gedeelde 

waarden en normen. Maar binnen die nieuwe ge-

meente zal ruimte moeten zijn voor de eigenheid 

van de verschillende dorpen. In dat kader zijn wij 

er blij mee dat er een visie zal worden ontwikkeld 

op burgerparticipatie ten behoeve van besluiten die 

betrekking hebben op de individuele kernen. 

Twee gemeenten met een gefundeerde argumen-

tatie voor herindeling: hoe vaak komt dat voor en 

wat moeten wij daar nog aan toevoegen? 

Een ander verhaal is Renswoude. Deze gemeente 

wijst een herindeling af en wil, als het echt niet 

anders kan, liever in een samenwerkingsconstruc-

tie met Veenendaal of Barneveld. Op termijn, zegt 

Renswoude, is een zeer grote Valleigemeente een 

beter antwoord op de noodzaak van bestuurlijke 

opschaling. Maar hoe reëel ís een grote Valleige-

meente als net de VIP-samenwerking is beëindigd, 

doordat wegens het uitblijven van resultaat Barne-

veld de stekker eruit trok? Hetzelfde Barneveld dat 

wel weer in beeld is in een Ten Boer-variant.

Ook zo’n grote Valleigemeente, met deelgemeen-

ten, dat Renswoude voor de toekomst als beste 

optie ziet, is bestuurlijk gezien niet voor de hand 

liggend. Alleen Amsterdam en Rotterdam hebben 

op dit moment een deelgemeentenstructuur. En 

dat bevalt mij ook bepaald niet op alle fronten 

even goed.

De bevolking van Renswoude wil geen herinde-

ling, maar wil de bevolking wel een bestuurlijke 

samenwerking, zoals voorgesteld, met Barneveld 

of Veenendaal? En hoe gaat dat eruit zien? Leidt 

dat niet tot dezelfde situatie, namelijk: deel uitma-

ken van een groter geheel, maar dan niet op basis 

van gelijkwaardigheid zoals in dit voorstel het 

geval is, en ook niet op basis van een gezamenlijk 

gevoelde verbondenheid met het Valleigebied. 

Enfin, het geclausuleerd betrekken van Veenendaal 

en Barneveld zal daarop een antwoord geven. 

Wat onze fractie betreft moet herindeling niet ver-

ward worden met het verlies van identiteit of de 

angst om de identiteit te verliezen. Renswoude is 

uiteindelijk niet van de kaart verdwenen, na een even-

tuele herindeling. Veel zal hetzelfde blijven. Wat wel 

verandert, is de bestuurlijke scoop. Die breidt zich uit 

tot het grondgebied van een grote gemeente met drie 

afzonderlijke kernen. Wij kunnen ons best voorstellen 

dat Renswoude zegt dat het nu prima gaat en dat zij 

liever zo willen doorgaan. Dan komt echter, wat ons 

betreft, het aspect van de gezamenlijke verantwoor-

delijkheid aan de orde, de gezamenlijke zorg voor een 

goede ontwikkeling van het Valleigebied, zowel agra-

risch-economisch als sociaal en landschappelijk en 

het bestuurlijk vermogen om klappen op te vangen 

en te anticiperen op ontwikkelingen. En dan kan het 

niet zo zijn dat één gemeente, de kleinste, twee andere 

gemeenten klem zet. Twee gemeenten die ook wel 

zelfstandig kunnen doorgaan, maar die vanuit een 

gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de 

regio toch de krachten willen bundelen. 

Wij stemmen in met het voorstel om in een Arhi-

procedure te onderzoeken of één gemeente met de 

kernen Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel 

haalbaar is. Wij hechten daarbij bijzonder veel waarde 

aan het initiatief om voor de datum van eventueel 

samengaan alvast een visie te ontwikkelen op burger-

participatie en op de ambitie om het voorzieningen-

niveau in de kernen te behouden en af te stemmen op 

de behoeften van de inwoners. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Wij hebben te maken met een 

bijzondere situatie. Gemeenten die zelf het initiatief 

nemen te komen tot een herindeling, of althans tot 

samenwerking. Dat getuigt van bestuurlijke moed en 

van bestuurlijke realiteitszin. Wij met ons allen hier 

hebben een beeld, althans dat mag ik hopen, van wat 

er de komende jaren op gemeenten zal afkomen en 

wat er de afgelopen jaren reeds op gemeenten afge-

komen is. Het mag dan zo zijn dat op dit moment 

de bestuurskracht in voldoende mate aanwezig in die 

drie gemeenten, maar of dat op de lange of middel-

lange termijn nog zo zal zijn, is maar gans de vraag. 

Twee van de drie gemeenten zijn wijs, denken na, 

anticiperen op de toekomst en kiezen daarom voor de 

stap voorwaarts. 

Er zijn al veel dingen gezegd, zodat ik het kort 

houd. De Ten Boer-variant vindt de fractie van de 
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ChristenUnie vooralsnog niet aansprekend. Wij zijn 

overigens wel benieuwd naar de uitkomst van dat 

verdere proces en wij staan daar volkomen open in. 

Mevrouw Pennarts heeft zo-even al helder verwoord 

wat daarvan de negatieve kanten zijn. 

Wat ons betreft slaat het college de goede weg in met 

dit voorstel. In een betrokkenheid van Leusden zien 

wij in dit geheel geen heil. Dat vinden wij geen goed 

plan. 

Dan Overberg. Overberg is bijzonder. Overberg – als 

inwoner van de gemeente Utrechtse Heuvelrug mag 

ik dat van nabij meemaken – heeft zich zeer verzet 

tegen het opnemen in Utrechtse Heuvelrug. De poli-

tiek van Utrechtse Heuvelrug is er kennelijk goed 

in geslaagd Overberg te binden. Dat is goed. Aan 

de andere kant moeten wij bestuurlijke continuïteit 

betrachten. Er moeten dus heel goede argumenten 

zijn nog eens terug te komen op de eerder genomen 

besluiten in het kader van de vorming van de ge-

meente Utrechtse Heuvelrug. Wat ons betreft blijven 

de ooit gemaakte afspraken en intenties in stand op 

dat punt. 

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

ter! Vandaag beslissen Provinciale Staten over een 

onderzoek naar draagvlak voor een Arhi-procedure 

op basis van open overleg in het Valleigebied. Mijn 

fractie wil met name de nadruk leggen op het open 

overleg dat wij willen aangaan. In de commissiever-

gadering, die ik als zeer prettig en enerverend heb 

ervaren, zijn de gemeenten Woudenberg en Scher-

penzeel door veel fracties geprezen voor het feit dat 

zij kiezen voor een toekomstig bestendige ontwikke-

ling op basis van, eigenlijk, een bestaande bestuur-

lijke draagkracht. Ook onze fractie deelt die mening, 

maar voegt er direct aan toe dat daarbij niet het 

beeld moet ontstaan dat die 98% van de kiezers bij 

het referendum in Renswoude achterlijk zijn en niet 

aan de toekomst willen denken of daar überhaupt 

niet aan willen meewerken. De fractie van D66 heeft 

daarom in de commissie gevraagd na te gaan waar 

in het onderzoek die uiteenlopende reacties uit 

voorkomen. Heeft dat alleen te maken met de ma-

nier waarop men het referendum heeft ingestoken of 

liggen er diepere oorzaken aan ten grondslag? Ik wil 

hier zeggen dat een antwoord, voorzover dat naar 

voren zal komen in het onderzoek, dat alleen terug-

grijpt op lokale emoties, voor ons onbevredigend zal 

zijn. 

Tijdens de commissiebehandeling stelde mevrouw 

Pennarts van de fractie van GroenLinks dat Rens-

woude, en ik citeer: “min of meer aansluiting zoekt 

bij de gemeenten Veenendaal of Barneveld en nu 

zelfs ook bij Leusden. Het lijkt meer op een vlucht 

vooruit.” Die opmerking heeft onze fractie aan het 

denken gezet over wat nu eigenlijk het doel moet 

zijn van deze procedure. Het voorstel van Gedepu-

teerde Staten is daarin eigenlijk ondubbelzinnig: een 

duurzame versterking van de bestuurskracht van de 

Valleigemeenten in een regionale context. Dan on-

derstreep ik: regionále context. Na rijp beraad bin-

nen onze fractie, zijn wij tot de conclusie gekomen 

dat de gemeente Leusden als gesprekspartner ook 

toegelaten moet worden tot dat open overleg. Van-

daar dat wij de eventueel in te dienen motie van die 

strekking zullen ondersteunen. 

Ik verwijs naar de Arhi-procedure zoals die plaats-

vindt in het Vechtplassengebied. Je zou kunnen 

stellen dat als je echt iets wilt met het Valleigebied, 

je eigenlijk niet om Leusden heen kunt als ge-

sprekspartner ín dat Valleigebied. Enerzijds heeft 

zij deelgenomen aan het samenwerkingsverband 

“Vallei in perspectief ”, al is het niet geworden wat 

het moest zijn. Maar toch, die gemeente was een 

partner daarin en heeft daarmee aangegeven dat 

zij daadwerkelijk een Valleigemeente is. Anderzijds 

kun je wel zeggen dat Woudenberg en Scherpenzeel 

hier niet op zitten te wachten, maar ja, Renswoude 

zit eigenlijk überhaupt niet te wachten op een her-

indeling. Het is dus een beetje geven en nemen. Wij 

vinden dat Leusden gewoon een rol in dat open 

overleg verdient. 

Daarbij speelt dat wij wat verder vooruit willen kij-

ken, want wat gaan wij doen als wij alleen RSW+ 

kiezen vanuit het onderzoek? Dan ben je misschien 

over tien, twaalf jaar weer toe aan een volgende 

ronde. Wat ons betreft hebben wij liever nu een wat 

breder perspectief in dat onderzoek, waarbij even-

tueel gekeken wordt of er een rol is weggelegd voor 

Leusden in het totale verhaal, zodat je misschien op 

een wat grotere Valleigemeente komt dan alleen het 

verhaal zoals het nu voorligt. 

De heer Ruijs heeft er ook al naar verwezen en ook 

wij krabben ons nu ook regelmatig achter de oren 

en denken: hadden wij dat niet op een andere ma-

nier moeten insteken en hadden wij dan niet een 

heel andere discussie gehad zoals die nu verloopt in 

het Vechtplassengebied?
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De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! In mijn eerste interpellatie heb ik al 

gezegd in feite geneigd te zijn het wat breder te 

trekken. Nu gaat het over twee gemeenten die na-

drukkelijk met elkaar willen samenwerken. Eén 

gemeente wil dat nadrukkelijk niet. Ik denk dat dat 

niet het uitgangspunt kan en mag zijn. Er is ooit 

een gemeenschappelijk perspectief geformuleerd. 

Dat heeft het niet gered. Toch weten wij allemaal 

dat brede bestuursvormen heel effectief kunnen zijn 

met tegelijkertijd zelfstandigheid. Wij hebben het nu 

nog steeds over fusie dan wel over samenwerking. Is 

de fractie van D66 van mening dat wij ons, gezien 

onze eigen verantwoordelijkheid, daarover nader 

zouden moeten bezinnen? Ook gezien de opmerking 

Leusden erbij te betrekken en te kijken naar het hele 

gebied in de toekomst, waarbij Loosdrecht en De 

Ronde Venen zijn genoemd: welke bestuursvorm wil 

je dan hebben en wil je dan zelfstandigheid hebben?

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

Ik verwacht dat in het uit te voeren onderzoek naar 

het eventueel starten van een Arhi-procedure deze 

vragen beantwoord kunnen worden en dat duidelijk 

gemaakt wordt wat de meerwaarde is van de moge-

lijkheden: wel met Leusden, niet met Leusden, Ten 

Boer-variant en alle opties die genoemd worden. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! In hoeverre zouden wij dat mee moeten 

geven aan het college? Onderschrijft D66 de vraag 

hoe wij in de toekomst bestuurlijk met zaken om-

gaan als bepaalde ontwikkelingen denkbaar worden? 

Wil D66 dat erbij betrekken?

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

ter! Ik heb een adagium: regeren is vooruitzien. Ik 

heb liever dat wij nu een slag maken, waarvan wij 

achteraf kunnen zeggen dat het een goede insteek is 

geweest en dat wij daarmee voor de langere termijn 

een keuze hebben gemaakt die stand houdt. 

Afrondend. Het heeft onze fractie verbaasd dat 

Gedeputeerde Staten geen rol voor de gemeente 

Leusden hebben ingeruimd in het voorstel. Ik heb 

daarover een vraag. Hoe zien Gedeputeerde Staten 

een mogelijk toekomstperspectief van een zeer grote 

Valleigemeente met bijvoorbeeld deelgemeenten, 

zoals Renswoude voorstelt, en dat in het onderzoek 

mee te nemen zonder daarbij een rol voor Leusden 

in te ruimen in het open overleg? Ik vraag mij dat 

echt af. Graag krijg ik daarop een antwoord.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

De overeenkomst tussen de woorden “herindelings-

procedure” en “hoofdpijndossier” is duidelijk. Beide 

woorden beginnen met de letter h. Als wij dan letten 

op de inhoud van beide begrippen, is de overeen-

komst veel groter dan alleen maar die ene letter. 

Soms, als je herindelingsprocedures volgt, krijg je 

het gevoel dat er een ‘is-gelijk-teken’ geplaatst kan 

worden tussen herindelingsprocedure en hoofdpijn-

dossier. Het is een veld met voetangels en klemmen. 

Desondanks eist een kwalitatief goed bestuur, een 

duurzaam ingericht bestuur, de moed van bestuur-

ders om een hoofdpijndossier aan te pakken en dus 

ook een herindelingskwestie aan te pakken. Zeker 

als er sprake is van bestuurlijke problemen moet je 

de rug rechten en knopen durven doorhakken. Die 

situatie is echter niet de aanleiding voor dit agen-

dapunt. Als je kijkt naar de bestuurskrachtmetin-

gen – de vorige sprekers hebben het bijna allemaal 

benoemd – dan is er geen aanleiding op basis van 

de bestuurskrachtmeting ferme plannen te maken 

en een stevige herindeling op poten te zetten. De 

bestuurskrachtmeting wijst namelijk uit dat op dit 

moment de drie gemeenten die het direct betreft, 

uitstekend in staat zijn hun eigen broek op te hou-

den. Waarom doe je het dan wel? Dat heeft te maken 

met het verzoek van twee gemeenten, Woudenberg 

en Scherpenzeel, dit op de agenda te zetten. Het valt 

te waarderen dat gemeenten die op zichzelf goed 

functioneren de bereidheid en de bestuurlijke moed 

hebben om te kijken naar de toekomst. Als de raden 

van die gemeenten dan tot de conclusie komen dat 

de duurzaamheid van die gemeenten ermee gediend 

is samen te gaan en verder te gaan dan een vrijblij-

vende vorm van bestuurlijke samenwerking, dan is 

dat het goed recht van die gemeenten. Dat valt te 

waarderen. 

Het verzoek de procedure te starten, het open overleg 

ingevolge de Wet Arhi, moet dus gewoon ten volle 

gehonoreerd worden. Dat is de ene lijn. Als vervolgens 

de derde gemeente, na rijp beraad, tot de conclu-

sie komt dat niet de enige oplossing is, maar dat er 

waardevolle varianten zijn – er wordt in elk geval één 

waardevolle variant te berde gebracht –, dan is dat 

een houding die wij als provinciaal bestuur moeten 

waarderen. Dat is net zo goed toekomstgericht en 

gericht op duurzaamheid van het bestuur. 
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Wij moeten dus eveneens ten volle recht doen aan 

de benadering zoals Renswoude die bepleit, namelijk 

samengevat: kiezen voor ambtelijke opschaling. In 

die zin ben ik het dan ook van harte eens met wat 

gedeputeerde Dekker als ‘blauwtje’ bij dit agendapunt 

heeft verwoord in de commissie. Zij heeft toen als haar 

mening gegeven dat moet worden uitgegaan van het 

Arhi-verzoek van Scherpenzeel en Woudenberg en 

de opvatting van Renswoude over haar bestuurlijke 

toekomst. Wij zijn het daar van harte mee eens. Ik 

vind het alleen jammer dat dit tweesporenbeleid, zoals 

het als conclusie is verwoord in de commissie, onvol-

doende verwoord is in de redactie van het besluit dat 

voorligt. Een aanpassing van die redactie dan wel een 

ferme toezegging van de gedeputeerde zou dit pro-

bleem wat kunnen tackelen. Ik wacht graag de reactie 

van de gedeputeerde af op dit punt. Afhankelijk van 

haar reactie zal ik mogelijk een motie of een amende-

ment indienen, samen met de fracties van het CDA, de 

VVD en D66. De uitwerking van de optie van Rens-

woude wordt daarin nog een keer gestipuleerd. U moet 

dat zien als een ondersteuning van datgene wat in het 

blauwtje staat.

Dat Leusden in de procedure wordt betrokken, is 

weliswaar niet de eerste optie van de fractie van de 

SGP. Ik zeg dat hier hardop en recht-toe-recht-aan. 

Wij hebben te maken met een zeer nadrukkelijk uit-

gesproken verzoek van Leusden. Het verzoek is niet 

ongegrond. Als Lutjebroek, of zelfs Amersfoort, een 

dergelijk verzoek deed, was de situatie heel anders. 

Nu het een aanpalende gemeente is, is het, denk ik, 

gerechtvaardigd Leusden erbij te betrekken. Het voor-

deel van de betrokkenheid van Leusden is dat je en 

passant het doordenken van de regionale inrichting 

aldaar meeneemt en ook de visie op het regionale 

perspectief. Vandaar dat wij mede-indiener zijn van 

de motie of het amendement dat is aangekondigd 

door de heer Ruijs. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voorzit-

ter! De PvdD kan niet instemmen met het voorlig-

gende voorstel om een Arhi-procedure op te starten. Er 

zijn drie redenen om daar niet mee akkoord te gaan. 

Er is vanuit de gemeente Renswoude zelf geen draag-

vlak. Er is vanuit de bevolking van de gemeente  

Renswoude geen draagvlak. 

De gemeenteraad van Scherpenzeel heeft duidelijk 

gemaakt tegen een gedwongen huwelijk te zijn met de 

gemeente Renswoude. 

De bestuurskrachtmeting toont heel duidelijk niet 

de noodzaak aan van een herindeling. Dan vragen 

wij ons af waarom wij überhaupt het instrument 

van de bestuurskrachtmeting hebben ingezet. Als wij 

vandaag besluiten toch met deze Arhi-procedure van 

start te gaan, dan wil dat zeggen dat wij zelf geen 

waarde hechten aan deze bestuurskrachtmeting. Dat 

zou mij zeer verbazen.

Maar goed, mocht vandaag besloten worden hier-

mee door te gaan, dan zal ik in elk geval de motie of 

het amendement dat de heer Ruijs heeft aangekon-

digd, steunen. Ik vind het namelijk belangrijk dat 

het dan goed wordt aangepakt, dat wordt gekeken 

naar het model Ten Boer en dat gekeken wordt naar 

samenwerking met Leusden of welke andere voor-

stellen Leusden mocht hebben. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 1�.24 uur tot 1�.40 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

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

schorsing heeft wat lang geduurd, omdat wij in een 

discussie zaten over de vraag op welke wijze wij de 

eerste termijn zouden beoordelen. Soms leek het 

alsof de formuleringen ons aanspraken en op het 

andere moment leek het alsof die werden tegenge-

sproken en dat er verschil tussen zat. Wij hebben 

bekeken hoe wij als Staten toch tot een uitspraak 

konden komen, waardoor in elk geval de taakstelling 

zoals wij die voor ogen hebben, althans de uitvoe-

ring daarvan, op een goede lijn zit. Dat betekent dat 

de fracties van het CDA, de VVD, D66 en de SGP de 

volgende motie indienen. Verwoordingen van moties 

door meerdere fracties hebben een stuk energie in 

zich. Deze verwoording is gezamenlijk neergezet en 

wij horen graag of het college bereid is de motie uit 

te voeren. De bewoording van de motie zou terug 

moeten slaan op de intentie van de Staten en van 

het college in het kader van de duale kaderstelling.

Motie	M1	(CDA,	VVD,	D66,	SGP).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 18 februari 2008, ter behandeling van het Staten-

voorstel PS2008BEM04 inzake “Duurzame versterking 

bestuurskracht van gemeenten in het Valleigebied” van 

1� januari 2008;
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overwegende:

•  dat het statenvoorstel beoogd te komen tot een verster-

king van de bestuurlijke positionering van de lokale 

overheid in zuidoost Utrecht met name op verzoek van 

de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel;

•  dat daarbij meerdere bestuurlijke varianten door 

Gedeputeerde Staten worden onderzocht met name 

op verzoek van de gemeente Renswoude;

•  dat de te onderzoeken varianten bedoeld zijn een 

duurzaam karakter te hebben;

•  dat het van belang is te overzien in hoeverre vari-

anten consequenties hebben voor toekomstige be-

stuurlijke ontwikkelingen in de directe omgeving, 

waaronder in de provincie Gelderland Barneveld 

en in de provincie Utrecht Veenendaal en Leusden;

•  dat deze fase van de procedure gericht is op juist 

open overleg;

spreken als hun mening uit:

dat in de open procedure onderstaande punten mee 

betrokken dienen te worden:

•  mee te betrekken bij het onderzoek geclausuleerd 

de gemeente Leusden in dezelfde positie als  

Barneveld en Veenendaal;

•  mee te betrekken bij het onderzoek de consequenties 

van de varianten voor de positionering op termijn 

van ook de gemeenten Barneveld, Veenendaal en 

Leusden;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De naam Utrechtse Heuvelrug is al gevallen van-

daag. Ik werd er zojuist door een fractiegenoot op 

geattendeerd dat vijf gemeenten moesten samen-

gaan, want dat zou alles meteen oplossen. Het is dan 

frappant dat die nieuwe, grote en sterke gemeente 

als één van de eerste dingen meteen de sociale dienst 

weer heeft ondergebracht bij een regionaal verband. 

Ik wil daarmee maar duidelijk maken dat het niet 

zo is dat schaalvergroting of herindeling meteen de 

oplossing is voor alles; het kan ook anders. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Mag ik mevrouw Jonkers erop 

attent maken dat de voorbereidingen voor de regio-

nale sociale dienst al liepen vanaf het jaar 2001.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat 

doet niets af aan mijn betoog en aan mijn opmerking: 

een herindeling is geen oplossing voor alles. 

De mensen in Renswoude zijn tevreden met de ge-

meente zoals die nu is. Een opkomst van 84% bij een 

referendum, waarvan 98% voor zelfstandigheid van 

Renswoude pleit, neemt mijn fractie zeer serieus. Een 

stuk serieuzer dan uitspraken als: ja, het is wellicht in 

de toekomst mogelijk dat die bestuurskracht sterker 

moet, et cetera. Ik weet niet of er sprake is van verbor-

gen agenda’s, maar de gedeputeerde is helder in haar 

betoog. Zij zegt gewoon straight dat er geen problemen 

zijn; we doen dit puur op verzoek van twee gemeenten. 

Ons standpunt ten aanzien van de meerderheid heb ik 

in de eerste termijn al helder gemaakt. Wij distantiëren 

ons van de aftrap van het proces dat vandaag wellicht 

zal leiden tot een gedwongen herindeling van  

Renswoude.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de indruk dat er 

door de fractie van het CDA, mede namens andere 

fracties, een motie is ingediend. Die motie heb ik 

nog niet gelezen, dus is het lastig daarop nu te rea-

geren. Dat vind ik betreurenswaardig. 

Ik wil nog even heel helder het volgende stipuleren. 

Als gemeenten een sprong voorwaarts willen maken 

in plaats van ingehaald te willen worden door ont-

wikkelingen op de lange termijn, dan is dat iets om 

heel serieus en positief naar te kijken. Ik proef dat 

wel in deze Staten zo langzamerhand. 

Ik heb in mijn eerste termijn niet gesproken over 

Renswoude. Dat heb ik zeer bewust niet gedaan. 

Renswoude is op dit moment een kleine gemeente. 

Het is mijn stellige overtuiging dat de schaal van 

Renswoude op termijn onvoldoende zal blijken te 

zijn om op een behoorlijke manier een zelfstandig 

– met de nadruk op zelfstandig – bestuur te kunnen 

voeren. Vandaar onze stellingname tot op dit mo-

ment. Die is nog niet gewijzigd. Met dank voor de 

antwoorden van de gedeputeerde. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Diezelfde gedachte heerste 40 jaar geleden ook al ten 

aanzien van Renswoude. Het gaat nog altijd prima 

met Renswoude. Financieel gezien staat zij op num-

mer 1 van onze lijst in de provincie.
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De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Het gaat niet alleen over 

geld. Het gaat over ontwikkelingen, waarvan wij 

met ons allen weten dat het rijksbeleid erop gericht 

is meer en meer zaken naar de gemeenten te schui-

ven. De gemeenten moeten geprepareerd zijn om 

daarop een slagvaardig antwoord te hebben. Het is 

mijn stellige overtuiging dat een gemeente met een 

omvang van Renswoude daaraan op termijn niet zal 

kunnen voldoen. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! Is 

groter dus altijd beter, in de optiek van de heer Van 

Kranenburg? En zo ja, waarom dan niet de optie van 

samenwerking?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Los van het feit dat ik een 

pertinent tegenstander ben van mevrouw Sonja Bak-

ker. Ik ken haar en haar geschriften niet. Dik vind ik 

prima, maar groot is niet per definitie beter. In dit 

geval is klein, straks, naar mijn stellige overtuiging, 

te klein.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dezelfde dubbelheid die de heer Ruijs onder woorden 

bracht ten aanzien van de beantwoording door de ge-

deputeerde, bekroop ook mij een beetje. Ik waardeer 

het zeer als mevrouw Dekker zegt dat aan de optie die 

Renswoude op tafel legt, volledig recht gedaan moet 

worden en dat deze onderzocht moet worden. Ik heb 

echter de stellige indruk dat de gedeputeerde daarbij 

bedoelt dat het wel moet binnen de kaders van de 

inzet van het college, namelijk: de uitkomst móet zijn 

RSW+. Daarover gaat nu net wat Renswoude betreft 

de hele discussie. Die uitspraak zou het college, wat 

ons betreft, nog niet moeten doen. Dat is vooruitgrij-

pen op datgene wat er in het open overleg uit moet 

komen, namelijk: een analyse, zo zuiver en afstande-

lijk mogelijk, van wat de beste oplossing is. Omdat 

dat te weinig uit de woorden van de gedeputeerde 

blijkt, dienen wij toch onze motie in. De motie komt 

een heel eind tegemoet aan de wensen die de heer 

Van Kranenburg zojuist heeft verwoord.

Motie	M2	(SGP,	VVD,	CDA,	D66):	

Ambtelijke	samenwerking	Renswoude.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 18 februari 2008;

kennis genomen hebbende van het Statenvoorstel PS-

2008BEM04, inzake “Duurzame versterking bestuurs-

kracht van gemeenten in het Valleigebied” en de daarbij 

behorende overwegingen;

constaterende:

•  dat het voorstel van Gedeputeerde Staten uitgaat van 

RWS+ als inzet;

•  dat hierdoor het gevaar bestaat dat aan de wens van 

Renswoude om ambtelijke samenwerking met Vee-

nendaal of Barneveld te zoeken, onvoldoende recht 

gedaan wordt;

•  dat met een te sterke focus op RSW+ aan het criteri-

um “draagvlak” onvoldoende inhoud gegeven wordt;

•  dat de urgente noodzaak voor een spoedige herinde-

ling bij zowel Renswoude, Scherpenzeel als Wouden-

berg ontbreekt;

•  dat Provinciale Staten van Gelderland reeds hebben 

ingestemd met het Arhi-besluit en het indienen van 

een amendement op dit besluit formeel op moeilijk-

heden kan stuiten;

dragen Gedeputeerde Staten op:

•  in het kader van het open overleg Wet Arhi de aan-

gedragen optie van Renswoude, namelijk ambtelijke 

samenwerking met Veenendaal of Barneveld, als een 

serieus en gelijkwaardig alternatief te onderzoeken;

•  de inhoud van deze motie mee te delen aan de Inter-

provinciale Commissie Utrecht/Gelderland;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Wat mij vooral aansprak in de eerste woor-

den die de heer Bisschop sprak, was dat er gekeken 

wordt naar een goede analyse. Overtuigingen zeggen 

mij niet zoveel. Met de overtuiging dat een gemeen-

te op den duur niet groot genoeg zal zijn, kun je als 

provincie niets. Ik vind dat je je beleid moet base-

ren op goede analyses. Eerst moet helder zijn dat 

een gemeente inderdaad in de toekomst niet groot 

genoeg zal zijn om slagvaardig op te treden om de 

juiste voorzieningen te bieden aan de bevolking. Pas 

als dat helder is, kun je een besluit nemen. Wat mij 

betreft is dat nu nog niet aan de orde. 
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De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Schaalvergroting. Op allerlei fronten 

hebben wij het meegemaakt: ziekenhuizen, scholen 

en gemeenten die samengevoegd worden. Op het 

moment dat er nadrukkelijke problemen zijn, is dat 

heel legitiem. Op het moment echter dat er uitste-

kend functionerende kwaliteiten zijn, zijn wij uiterst 

terughoudend, zeker gezien onze doelstelling dat 

Mooi Utrecht het landschappelijke in stand wil hou-

den. Dat heeft ook zeker te maken met de leefge-

meenschappen die daarin functioneren. Die bepalen 

met elkaar hoe zij functioneren, ook wat betreft de 

kwaliteit van dat gebied. 

Er is geen probleem geconstateerd. Er is wel gezegd 

dat mogelijk in de toekomst bestuurlijke problemen 

zouden kunnen ontstaan vanwege de schaalgrootte. 

Tegelijkertijd vraag ik mij af, door nu te fuseren, in 

hoeverre wij potentiële nieuwe risico’s scheppen. In 

die zin zal Mooi Utrecht tegen dit voorstel stemmen, 

maar zal zij wel voor de beide moties stemmen, 

omdat de denkrichting die daarin wordt verwoord, 

haar aanspreekt. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 1�.�� uur tot 1�.00 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik geef eerst een reactie op wat gezegd is 

door mevrouw Jonkers. Zij houdt een betoog, waar-

van de kern is dat schaalvergroting geen oplossing 

is voor alles. Volgens mij zijn wij het daarover van 

harte eens. Ik kan veel problemen opnoemen, die 

niet worden opgelost door over te gaan tot schaal-

vergroting. Het is inderdaad zo dat bestuurskracht 

en omvang van een gemeente niet rechtevenredig 

zijn. Grote gemeenten zijn niet per definitie beter 

functionerend dan kleinere gemeenten. Dat allemaal 

in aanmerking genomen, hebben wij het verzoek 

gekregen van twee gemeenten et cetera. Ik zal dat 

niet herhalen. 

In de motie die de heer Ruijs heeft voorgelezen na-

mens de fracties van het CDA, de VVD, D66 en de 

SGP worden twee zaken verzocht aan Gedeputeerde 

Staten. Het eerste punt, het meenemen van Leusden, 

heb ik de Staten toegezegd. Ik heb toegezegd dat ik 

in gesprek ga met Leusden. Het tweede punt versta 

ik als een andere formulering dan de formulering 

die ik gebruikt heb om de regionale context, de re-

gionale samenhang, te onderzoeken en daarvan een 

serieuze paragraaf te maken. Die heb ik de Staten 

toegezegd. 

Dan de tweede motie, voorgedragen door de heer 

Bisschop, namens de fracties van de SGP, de VVD, 

D66 en het CDA. Gevraagd wordt Renswoude se-

rieus te nemen. Ik meen echter dát wij Renswoude 

serieus nemen. Wij nemen, juist omdat Renswoude 

vraagt de Ten Boer-variant te onderzoeken, Veenen-

daal en Barneveld mee in de procedure. Mij dunkt: 

dat is serieus nemen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil even terug komen op 

motie M1. De gedeputeerde gaf een bepaalde uitleg 

aan de laatste bullet. Ik wil graag van de indieners 

van de motie weten of dat ook hun uitleg is. 

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

heb al duidelijk gemaakt dat wanneer je namens 

meerdere fracties een motie verwoord, je daarvoor 

een gemeenschappelijke tekst vindt. Ik hoop dus te 

spreken namens mijn mede-indieners.

Ik verwijs even naar de discussie over Wijdemeren 

en de consequenties van de varianten die daar in-

dertijd onderzocht zijn. Daarbij kon achteraf gecon-

cludeerd worden dat als men dat van te voren had 

voorzien, er wellicht een andere keuze was gemaakt. 

In die context zijn deze consequenties bedoeld; wij 

willen overzien wat varianten die worden uitge-

werkt, betekenen voor toekomstige samenvoegingen, 

herindelingen, positioneringen, zelfstandigheden 

en dergelijke. Ik denk dat dat door de gedeputeerde 

werd bedoeld en anders hoor ik het graag. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik ben blij te horen van de gedeputeerde dat zij 

Renswoude serieus neemt. Ik denk dat het de plicht 

van iedere provinciale bestuurder is om gemeenten 

en gemeentebesturen serieus te nemen. Zo’n formu-

lering schampt echter net langs het zorgpunt heen. 

Het gaat erom dat de gedeputeerde een- en ander-

maal heeft uitgesproken dat het college van Gedepu-

teerde Staten als uitgangspunt neemt uit te komen 

bij RSW+. Dat gevoegd bij de uitspraak “wij nemen 

Renswoude serieus” is niet te verenigen. Dat is het 

punt van zorg. Op dit moment zou de gedeputeerde 

niet moeten uitspreken dat zij koerst op RSW+. 
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Misschien komt er in de volgende stap in de pro-

cedure een moment waarop zij dat zal zeggen. 

Wil zij echter Renswoude echt serieus nemen, met 

het verzoek te onderzoeken wat de mogelijkheden 

voor ambtelijke opschaling zijn in plaats van be-

stuurlijke opschaling, en wil zij beide opties volop 

onderzoeken, dan zou zij geen voorkeur moeten 

uitspreken. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben afgesproken in deze bijzon-

der Arhi-procedure dat wij na de status van het 

open overleg bij de Staten terugkomen. Op dat mo-

ment hebben de Staten alle gelegenheid te bezien of 

wij Renswoude serieus hebben genomen of niet.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zou dan graag op dat moment in de gelegenheid 

gesteld worden mevrouw Dekker uitbundig te com-

plimenteren. Vandaar dat ik haar nadrukkelijk vraag 

beide opties volledig en volstrekt gelijkwaardig naast 

elkaar te leggen.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Daar verheug ik mij nu al op.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ook.

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot afhande-

ling van dit punt. Ik stel als eerste het voorstel zelf 

aan de orde.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb behoefte aan een 

korte schorsing.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 1�.0� uur tot 1�.10 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik ga 

over tot afhandeling van het agendapunt waarbij het 

gaat over de versterking van de bestuurskracht. Mag 

ik aannemen dat u met algemene stemmen voor dit 

voorstel bent?

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, dan heeft u niet opgelet.

De VOORZITTER: Ik dacht dat u zich misschien 

had laten overtuigen. Daar is het debat voor.

De fractie van de SP is dus tegen. 

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

Wij stemmen over het voorstel en nog niet over de 

moties. Uit de woorden van de gedeputeerde blijkt 

naar mijn mening, dat zij de moties zal uitvoeren. 

Zo interpreteer ik dat. Met dien verstande kan ik 

instemmen met het voorstel. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Datzelfde geldt voor onze fractie. Ik zie het allemaal 

wel met enige spanning tegemoet.

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

wij stemmen voor, gezien de toezegging van de ge-

deputeerde om de moties uit te voeren.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben eerder al gezegd dat wij te-

gen zullen stemmen, omdat wij qua kaderstelling na 

wat wij in het landelijk gebied willen, dit als Staten 

breder willen trekken. Wij zijn blij met de moties. 

Daar ligt een aantal openingen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinci-

ale Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met 

de aantekening dat de fracties van de SP en Mooi 

Utrecht geacht worden tegen het voorstel gestemd te 

hebben.

De VOORZITTER:  

Dan stel ik aan de orde motie M1.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zien de moties als ‘beperking van de schade’. Wij 

stemmen daarom voor de moties. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had zo-even enig fractie-

beraad nodig. Onze fractie is ervan overtuigd dat zij 

voor deze motie moet stemmen.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M1 te aanvaarden. Tegen de motie 

hebben gestemd de fracties van de PvdA en GL.

De VOORZITTER: Aan de orde is motie M2.
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Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M2 te aanvaarden. Tegen de motie 

hebben gestemd de fracties van de PvdA, GL en de 

ChristenUnie.

Verzoek van de fractie van GroenLinks voor de in-

terpellatie met betrekking tot de problemen met de 

provinciale website.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Het verzoek van de fractie van GroenLinks is bear-

gumenteerd in het voorstel van 8 januari 2008, dat u 

allemaal op uw tafel hebt gevonden. Hetzelfde geldt 

ook voor de antwoorden op schriftelijke vragen van 

30 januari 2008. De Staten ontvingen die van ons 

op 15 januari 2008. Met dank voor de vlotte beant-

woording.

Wij hechten er grote waarde aan de problemen 

rondom het internetportaal op deze wijze diepgaand 

aan de orde te stellen, vanwege de impact van dit 

probleem en vanwege de lessen die wij kunnen leren 

voor allerlei andere projecten die de organisatie de 

komende jaren op de rol heeft staan. Verder vinden 

wij het van belang meer duidelijkheid te krijgen 

over de manier waarop Gedeputeerde Staten grip 

hebben op de gang van zaken en de wijze waarop zij 

de Staten daarover informeren. Het gaat hier om een 

beeldbepalend project van de provincie. De website 

is in heel veel gevallen het eerste contact dat de bur-

ger heeft met deze organisatie. 

Ik stel drie vragen, zoals aangekondigd bij het ver-

zoek om interpellatie. Daarin zal ik de beantwoor-

ding van de schriftelijke vragen betrekken.

Als eerste de vraag: Is het college ‘in control’ ge-

weest?

Dat het college op voorhand niet heeft gezorgd voor 

de randvoorwaarden om dit project überhaupt suc-

cesvol te kunnen uitvoeren, heeft Capgemini in haar 

rapport al aan de orde gesteld. Dat heeft het college 

in de beantwoording van de vragen, zoals die zijn 

gesteld, toegegeven. Toen het echter fout ging, was 

de bestuurlijke betrokkenheid ook ver te zoeken. Het 

was de bedoeling in januari 2007, en daarna maart 

2007, live te gaan. Toen dat niet lukte – dat was al 

duidelijk in december 2006 – had het college meer 

betrokkenheid moeten tonen. Echter, wij lezen in 

het rapport: “De bestuurlijke druk nam toe en men 

wilde het liefst een lancering op 1 juli, tegelijk met 

de kantelingsdatum van de organisatie.” Dat lijkt 

op sturen op eindresultaat, zonder ervoor te zorgen 

dat de projectorganisatie daarvoor al voldoende is 

toegerust.

In de beantwoording van onze vragen zegt het col-

lege dat, zodra men op de hoogte was van de pro-

blemen, actief heeft gestuurd op de oplossing. De 

eerste stap was: het verrichten van de beide audits. 

De gegevens daarvan hebben wij gekregen. Daartoe 

is echter niet eerder opdracht gegeven dan toen de 

site al uit de lucht was. 

Kunnen wij concluderen dat het college pas in sep-

tember werkelijk op de hoogte was van de gang van 

zaken?

Het tweede punt is de vraag of het college tekort is 

geschoten in zijn actieve informatieplicht naar de 

Staten.

Het beeld is ons inmiddels duidelijk waarom Pro-

vinciale Staten nooit zijn geïnformeerd, want het 

college heeft zichzelf ook nooit geïnformeerd over 

de gang van zaken. Van mei 2006 tot augustus 2007 

heeft het college zich alleen mondeling laten rap-

porteren over de voortgang. Een project van bijna 

€ 900.000 met een grote externe uitstraling. Een 

project dat vanaf januari 2007 vertraging aan het 

oplopen was.

Wij vragen ons af hoe dat ging. Was dat zo van: o ja, 

laten wij het ook nog even over het internetportaal 

hebben. Wij vinden dat een nonchalante manier van 

besturen. 

Op 4 september heeft het college ons een statenbrief 

gestuurd, met daarin de volgende passages, en ik 

citeer: “Wij realiseren ons dat de website het visi-

tekaartje van onze organisatie is en dat genoemde 

problemen” – die problemen waren toen uiteraard 

al aan de orde – “hoogst ongelukkig zijn voor onze 

externe presentatie. Wij verzekeren u echter dat de 

problemen snel tot het verleden zullen behoren. 

Medio september zal een basiskwaliteitsniveau zijn 

bereikt. Wij houden u op de hoogte.” Vervolgens 

heeft het college tussen 11 september – toen de pro-

blemen onoverkomelijk bleken te zijn – en 21 sep-

tember – toen het college besloot de site uit de lucht 

te halen – Provinciale Staten niet geïnformeerd. Dat 

had gemakkelijk gekund, want op 24 september 

hadden wij hier een statenvergadering. Het was uit-

eindelijk de griffie die op 27 september een mailtje 

rondstuurde over de gang van zaken.

Nadat de portefeuillehouder besloot de site af te 

koppelen, heeft het college opdracht gegeven tot het 

houden van een audit, een technische en een organi-
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satorische audit. Het eindrapport van Capgemini is 

op 23 november aan de gedeputeerde aangeboden, 

maar pas op 24 januari ontvingen de Staten een 

brief en een samenvatting van het onderzoek. In 

de tussentijd hebben wij, op 17 december, wel een 

begroting van ruim € 400 miljoen goedgekeurd. Dit 

is incompetentie of minachting. Voorzitter, u mag 

kiezen.

Het laatste punt betreft de gevolgtrekkingen die wij 

kunnen doen voor de hele organisatie.

Het college zegt in zijn beantwoording op onze 

vragen: dat het project, wat u betreft, nog niet is 

mislukt. Het project is natuurlijk wél mislukt. De 

organisatie is niet goed aangestuurd. Wij hebben een 

vertraging van circa twee jaar te pakken. De provin-

cie lijdt gezichtsverlies met een beeldbepalend ICT-

project. Uit het antwoord van Gedeputeerde Staten 

blijkt dat de doorstart van het project waarschijnlijk 

Europees moet worden aanbesteed. Dan hebben wij 

over de extra kosten die hiermee gepaard gaan, nog 

helemaal geen nadere informatie gekregen.

Onze zorg gaat uit naar de komende jaren, waarin 

dit college voor € 400.000 aan plannen wil uitvoeren. 

Is het college in staat dit te managen?

Wij nemen de algemene aanbevelingen die Capge-

mini doet met betrekking tot het projectmanage-

ment binnen deze organisatie serieus. Wij zien in 

het antwoord van het college op onze vraag, dat het 

college dat ook doet. Welke concrete stappen, zo wil-

len wij weten, gaat het college hieraan verbinden?

Gedeputeerde BINNEKAMP: Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij hebben in de commissie BEM een en ander 

al uitvoerig besproken. Daar is door de fractie van 

GroenLinks al aangekondigd dat er een interpellatie 

zou plaatsvinden.

In navolging van Capgemini stellen wij vast dat het 

portaalproject niet ‘in control’ was. Ik wil hier klip 

en klaar zeggen dat wij als Gedeputeerde Staten 

daarvoor de volle verantwoordelijkheid nemen. Als 

gevolg van dit tekort aan control, is de uitwisseling 

over en weer tussen college en ambtelijke organisatie 

en tussen college en Provinciale Staten niet toerei-

kend geweest. Ik wil nogmaals benadrukken dat wij 

dat zeer betreuren. 

De precieze aard en omvang van de problematiek 

van het portaalproject was ons niet bekend op het 

moment dat wij besloten hebben het portaal tijdelijk 

buiten werking te stellen. Wij wisten wel van telkens 

nieuwe tegenvallers sinds de ingebruikname van het 

portaal op 16 juli 2007. Het betrof technische sto-

ringen. Daarover werd altijd gezegd dat dat oplos-

baar was. Uiteindelijk bleek dus dat dat niet zo was. 

Toen hebben wij besloten de audits te laten plaats-

vinden. Die audits zijn ook bedoeld om als basis te 

dienen voor een doorstart voor een aanvalsplan dan 

wel een plan van aanpak voor dit portaal. Wij hopen 

op 10 maart in de commissie terug te komen met 

dat plan van aanpak. Dan wil ik graag uitvoerig van 

gedachten wisselen over een eventuele doorstart van 

het portaal.

Dit als algemene inleiding.

Is het college tekort geschoten in zijn actieve infor-

matieplicht? Nee. Ik heb twee redenen om dat te 

zeggen. In de periode dat het portaal in ontwikke-

ling was, is er veelvuldig gesproken tussen de amb-

tenaren onderling. Er is in de PO’s geen duidelijk 

signaal afgegeven dat het niet zou lukken. Integen-

deel, in vol vertrouwen heeft de ambtelijke organisa-

tie altijd de mening gehad dat het goed zou komen. 

Vanuit die perceptie is er nooit en te nimmer een 

signaal afgegeven op grond waarvan wij zouden 

kunnen bedenken dat het niet goed zou komen. 

Tegen die achtergrond vinden Gedeputeerde Staten 

dat zij niet tekort geschoten zijn. 

Toen wij het wisten, hebben wij u naar onze over-

tuiging adequaat geïnformeerd. Ikzelf heb menig 

statenlid gesproken over de problemen na 16 juli en 

gezegd dat wij daarmee in ontwikkeling waren. De 

ambtelijke organisatie heeft vanuit het vertrouwen 

dat het goed zou komen – en daar heb ik waarde-

ring voor – op 4 september een brief via Gedepu-

teerde Staten naar Provinciale Staten laten sturen, 

waarin duidelijk staat dat er problemen waren, maar 

dat tóch het vertrouwen er was om eruit te komen. 

En ook ik geloofde er op dat moment nog in. Tot-

dát half september duidelijk werd dat er problemen 

waren en ik in nauw overleg met de ambtelijke orga-

nisatie en de directie heb gezegd: nog twee dagen en 

dan gaat de stekker eruit. En zo is het geschied.

Dus het antwoord op de vraag of het college van 

Gedeputeerde Staten tekort geschoten is, beant-

woord ik met nee. Daarna, vindt het college, zijn de 

Staten adequaat geïnformeerd.

Het rapport van 23 november waarover is gespro-

ken, diende juist als basis voor het aanvalsplan dat 

in de komende maanden door de Staten wordt be-

sproken. Op grond van de besprekingen – ik noem 
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met name de heer Bos in de commissie BEM – heb-

ben de Staten dat al, los van het aanvalsplan, bespro-

ken in de commissie.

Deelt het college de opvatting dat het college geen 

poging heeft gedaan het project ‘in control’ te krijgen? 

Het is eigenlijk een kip-en-het-ei-verhaal. Vanuit de 

goede-trouw-handeling van de ambtelijke organisatie 

en allen die daarbij betrokken waren, is er geen sig-

naal gekomen dat er iets mis zou gaan en dat wij niet 

zouden kunnen opstarten. Dat is niet gebeurd. Daar-

na, toen wel duidelijk werd dat het niet zou kunnen, 

hebben wij die signalen adequaat opgepakt en maat-

regelen genomen. Wij hebben JunoIT en Capgemini 

gevraagd onderzoeken in te stellen. 

Waarom heeft het college van Gedeputeerde Staten 

Provinciale Staten niet geïnformeerd? Wel, dat is een 

beetje een herhaling van wat ik al gezegd heb. Wij 

hebben, zodra wij wisten dat er problemen waren 

– dus na 16 juli – de Staten geïnformeerd. Ik heb 

zo-even opgesomd op welke wijze wij dat gedaan 

hebben. Nogmaals benadruk ik, dat voor die periode 

er geen uitdrukkelijke aanleiding was Provinciale 

Staten te informeren. Waarom? Het ging om de 

opbouw, om de tech-fase. In die fase bleek nog dat 

het eventueel haalbaar zou kunnen zijn.

Er zijn veel projecten in dit huis. Ik kan de Staten 

verzekeren dat niet alles mis gaat. Zeker niet. Het col-

lege wil in de komende periode gaan voor het project 

‘e-provincie’. Wat dat project betreft zal met de aan-

bevelingen van Gap Gemini, het college daarin nog 

nadrukkelijker de controle voeren en zal het college 

nog nadrukkelijker de randvoorwaarden vermelden. 

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de ICT-projec-

ten. Dat geldt ook – daar duidt mevrouw Pennarts 

kennelijk op – voor de projecten in het kader van de 

samenwerkingsagenda met de gemeenten. 

Samenvattend moet ik dus zeggen dat het college 

naar overtuiging de Staten heeft geïnformeerd zodra 

bekend was dat er geen doorstart meer zou zijn. 

Ook daarvoor heeft het college niet verzaakt de Sta-

ten te informeren om de doodeenvoudige reden dat 

wij met ons allen vanuit de goede trouw en vanuit 

een positieve instelling hebben getracht het portaal 

de lucht in te krijgen. Helaas is het niet gelukt.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde zegt dat het college aan zijn in-

formatieplicht heeft voldaan, simpelweg omdat het 

college vertrouwen heeft gehad tótdat het fout ging. 

Daarin zit nu precies het probleem. Dat is inderdaad 

een kip-en-ei-kwestie, want vanaf januari 2007 liep 

het project ernstige vertraging op. Dus het is opval-

lend dat je negen maanden lang blijft denken dat 

er niks aan de hand is en dat je de Staten daarover 

niet hoeft te informeren. Het is natuurlijk prima dat 

de gedeputeerde in de wandelgangen de statenleden 

bijpraat, maar dat is iets anders dan invulling geven 

aan de formele informatieplicht die Gedeputeerde 

Staten hebben. Het is een beetje het gevoel van: het 

dak staat in brand, maar beneden merken wij niks, 

dus wij vertrouwen erop dat het goed komt. Waar 

dat op uitdraait hebben wij kunnen merken: een site 

die uit de lucht gehaald wordt.

Dan blijf ik aan mijn punt vasthouden dat nadat 

het college de site uit de lucht gehaald heeft, het 

zichzelf in stilzwijgen heeft gehuld. Wij hebben geen 

informatie gekregen. Wij hebben belangrijke en 

belangwekkende informatie, zoals weergegeven is in 

het rapport van Gap Gemini, niet op tijd gekregen. 

Op 23 november was de informatie bekend en op 

24 januari bereikte die de Staten. Dat vinden wij een 

slechte invulling van de informatieplicht, los van het 

feit dat het college heeft verzaakt grip te hebben op 

een project in de maanden na januari 2007, toen het 

project langzamerhand vertraging begon op te lo-

pen. Als er sprake is van goede rapportage, dan had 

dat zichtbaar moeten zijn, is onze mening. 

Bij de vraag: Wat doen wij met deze informatie voor 

de héle organisatie?, trekt de gedeputeerde een con-

clusie voor het project e-provincie en voor de pro-

jecten van de samenwerkingsagenda. Wij willen dat 

nadrukkelijk breder zien, dat ik wil illustreren met 

een klein voorbeeld. Het gaat om fouten die zijn 

gemaakt. Dan gaat het er niet om hoe dat gebeurd 

is. Het gaat om het feit dat het voorgekomen ís en 

dat deze fouten eigenlijk overal kunnen voorkomen. 

Ik heb het dan specifiek over E-Office. Daar is een 

gesloten aanbesteding gedaan in plaats van een Eu-

ropese aanbesteding. De selectie is niet met objec-

tieve criteria uitgevoerd. Men werd betaald met een 

openeind-aanpak – ‘uurtje-factuurtje’ –, terwijl er in 

de contracten een inspanningsverplichting stond. De 

leverancier hield de projectplanning bij. De provin-

cie kon zelf niet bij die informatie komen en er was 

geen controller of jurist betrokken bij de contracten 

met E-Office. Even los van dit project: dit zijn din-
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gen die niet specifiek zijn voor de ICT-projecten, 

maar het zijn zaken die bij ieder project kunnen 

gebeuren. Daarom kondig ik een motie aan, waarin 

wij vragen een plan van aanpak te presenteren voor 

de projecten die de komende jaren op de rol staan 

en dat te bespreken in de laatste statenvergadering 

voor de zomer.

Met betrekking tot de informatieverstrekking heb 

ik al gezegd dat wij niet tevreden zijn met het ant-

woord van de gedeputeerde. Wij vinden dat hij zich 

daar veel te gemakkelijk vanaf maakt. Wij hebben 

ook daartoe een motie voorbereid, waarin wij onze 

afkeuring uitspreken over de manier waarop het 

college van Gedeputeerde Staten de Staten hebben 

geïnformeerd. Dan gaat het ons nadrukkelijk naar 

het uitstralingseffect naar de toekomst. Wij moeten 

nog drie jaar met elkaar besturen. Dit mag niet meer 

voorkomen. 

Motie	M3	(GroenLinks)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 18 februari 2008, ter bespreking van de problemen 

met de invoering van een nieuwe provinciale website 

(provinciaal portaal);

constaterende:

•  dat het college van Gedeputeerde Staten, onder 

andere volgens de door Capgemini uitgevoerde 

audit, het project onvoldoende heeft ingebed en 

aangestuurd, met als gevolg ernstige vertraging en 

hoogstwaarschijnlijk extra kosten;

•  voorts dat Capgemini in zijn auditrapport een 

aantal algemene aanbevelingen voor de provinciale 

organisatie doet naar aanleiding van dit project;

overwegende:

•  dat Provinciale Staten op 1� december op voorstel 

van het college hebben ingestemd met een Uitvoe-

ringsplan van ruim € 400 miljoen, waaronder veel 

complexe projecten vallen;

spreken als hun mening uit:

•  dat het uitvoeren van dit Uitvoeringsplan alle 

aandacht verdient;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

•  uiterlijk de laatste Provinciale Statenvergadering voor 

de zomer te komen met een plan van aanpak als 

uitwerking van de algemene aanbevelingen van het 

Capgemini-rapport, inclusief adequate informatiever-

strekking en voortgangsrapportage richting Provinci-

ale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Motie	M4	(GroenLinks)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008, ter bespreking van de problemen met 

de invoering van een nieuwe provinciale website (provin-

ciaal portaal);

constaterende:

•  dat het college van Gedeputeerde Staten, onder ande-

re volgens de door Capgemini uitgevoerde audit, het 

project onvoldoende heeft ingebed en aangestuurd, 

met als gevolg ernstige vertraging en hoogstwaar-

schijnlijk extra kosten;

•  voorts dat het college nagelaten heeft Provinciale 

Staten adequaat te informeren;

overwegende:

•  dat de actieve informatieplicht van het college 

richting Provinciale Staten een essentieel onderdeel 

uitmaakt van de politieke verantwoordelijkheid die 

het college draagt:

spreken als hun mening uit:

•  dat het college tekort is geschoten in zijn actieve 

informatieplicht;

spreken tevens als hun mening uit:

•  dat zij dit afkeuren;

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende on-

dertekend en maken derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De moties kunnen worden verme-

nigvuldigd en rondgedeeld.

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Zoals uitvoerig besproken is in de commissie BEM, 

lijdt het geen twijfel, ook niet bij onze fractie, dat als 

een groot project waarbij het gaat om veel geld en 

om een belangrijk uitstralingseffect voor onze pro-

vincie, vastloopt of in de war raakt, dat een ernstige 

kwestie is. Dat delen wij. Toch wil ik wat andere ac-

centen leggen in dit bijzondere geval dan mevrouw 
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Pennarts heeft gedaan. Ik wil beginnen met een kort 

citaat uit een proefschrift van de heer Zuijderhoud, 

recent verdedigd, “Op zoek naar synergie; omgaan 

met onoplosbare problemen”, waarin hij interessante 

bemerkingen doet over ICT-projecten: “Het moet 

volgens mij vastzitten op het door onbewuste regels 

geconditioneerde gedrag van de medewerkers. Zij 

realiseren zich niet wat hen moveert op verschil-

lende momenten aan weerskanten van de bedrijfs-

grenzen. Later viel het mij op hoe men in de ICT-

wereld zich heeft afgegrensd van de bedrijfswereld. 

Hoorden die interim-functionarissen in de ICT-af-

deling, die zich met nieuwe systeembouw en imple-

mentatie bezighouden en soms wel en soms niet op 

de loonlijst staan, eigenlijk wel echt bij de bedrijfs-

organisatie of vormen zij de schijnvoetjes van een 

enorm maatschappelijk weekdier, dat zich met ICT 

in leven houdt ten koste van alle door ICT-misluk-

kingen gedupeerde bedrijven?” Het is dus eerder 

voorgekomen en telkens merk je herhalingszetten en 

dat is tamelijk specifiek voor een soort project. Niet 

alleen voor ICT-projecten. Het heeft iets te maken 

met het niet kunnen overzien van de beide kanten 

van de bedrijfsgrenzen over wat er precies achter 

de schermen gebeurt. In casu: het bouwen van het 

een en ander, de opdrachtgeverrelatie en het pro-

gramma van eisen. Daarin deel ik de woorden van 

gedeputeerde Binnekamp wel enigszins, namelijk 

dat je daarin móet gaan vertrouwen op degene die 

iets bouwt. Als er dan telkens wat dingen vooruit 

geschoven worden en er wordt een toezegging gege-

ven dat het werkt, kun je vaak pas signaleren dat dat 

absoluut niet werkt op het moment dat het is gerea-

liseerd en de testfase achter de rug is. Ik vind dat de 

gedeputeerde op dat moment adequaat gehandeld 

heeft en op dat moment een paar goede audits heeft 

laten uitvoeren om te kijken wat er heeft gespeeld. 

Het op dat moment uit de lucht halen van de site 

en bekijken hoe verdergegaan moet worden, is een 

adequate actie.

Of dat moet leiden tot het doorbreken van de hui-

dige opdrachtgeverrelatie met E-Office, daar heb ik 

nog wat bedenkingen bij. Ondanks de contractvorm 

is het ook voor E-Office, een gerenommeerd bedrijf, 

een prestige om uiteindelijk te kunnen zeggen dat 

het een geslaagd project is. Ik vind wel dat wij heel 

kritisch mogen zijn naar E-Office ten aanzien van de 

vraag of dat bedrijf nog steeds een openeindfinan-

ciering hanteert. Ik denk dat dat bedrijf een soort 

plicht heeft, al was het maar een plicht in het kader 

van hun toekomstige reclame, om te zorgen voor het 

stellen van een eer dat het uiteindelijk gewoon goed 

functioneert. Maar goed, wij moeten daar voorzich-

tig in zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe de gede-

puteerde daar in zijn aanvalsplan naar kijkt. 

Dan het leren voor de toekomst. Ook dat onder-

schrijf ik in de interpellatie van mevrouw Pennarts. 

Wij moeten opletten dat wij niet alle soorten projec-

ten op een hoop gooien. ICT-projecten, waarbij je 

zo moeilijk achter de schermen kunt kijken naar wat 

er eigenlijk gebouwd wordt, zijn niet altijd vergelijk-

baar met andersoortige projecten. 

Wat ik daarbij wel wil zeggen, is dat er telkens weer 

bij ICT-projecten een top 2 van miskleunen dan 

wel misvattingen is. Ten eerste: weest u ontzettend 

voorzichtig, wat er ook allemaal wordt aangesmeerd 

aan onnodige koppelingen. Je kunt vaak veel beter 

stand alone een aantal dingen realiseren en dan 

wat verschillende systemen in huis hebben. Dus 

wees ontzettend voorzichtig met allerlei onnodige 

koppelingen, want dat compliceert de software en 

maakt het allemaal veel duurder en de klant merkt 

er eigenlijk niks van. Ten tweede: er wordt naar mijn 

opvatting – en ik heb veel ervaring op dit gebied 

– vaak veel te veel uitgegeven aan ICT. Op het mo-

ment dat je zo’n grote projectomvang accordeert en 

vanuit de ambtelijke organisatie gaat vormgeven, 

geef je daarmee een soort gevoel aan de ICT-bouwer 

dat er toch wel iets heel bijzonders gebouwd moet 

worden. Nu, neemt u van mij aan dat wat uitein-

delijk gerealiseerd is, voor veel minder geld gerea-

liseerd had kunnen worden en iets fatsoenlijks had 

kunnen worden. Dan had je met veel meer gestan-

daardiseerde en beproefde methodes kunnen wer-

ken. Het is onvoorstelbaar wat je tegenwoordig – en 

ik durf het eigenlijk niet te zeggen – voor enkele 

tienduizenden euro’s kunt realiseren in deze wereld. 

Op het moment dat ik vanuit de ‘publieke voorraad’, 

waarvan ook anderen kennis kunnen nemen, be-

paalde projectbudgetten van tevoren weet, ontstaat 

er wederzijds een heel andere verwachting met alle 

problemen van dien.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben teleurgesteld. Ik ben 

teleurgesteld in het feit dat wij verschrikkelijk veel 

geld hebben gespendeerd en nog geen fatsoenlijke 

internetsite hebben. Ik ben nog veel meer teleurge-

steld in de gedeputeerde en in het college, die zich 
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verschuilen achter de ambtelijke molens: wij hebben 

het niet geweten en, het is ons niet verteld. U bent 

bestuurders. U kunt zich nooit verschuilen achter 

‘het niet weten’. Dat kan niet. Ik vind ook dat u 

terzake van die informatieplicht, waarover de fractie 

van het CDA overigens zweeg, tekort bent gescho-

ten. U had ons eerder en duidelijker kunnen infor-

meren. Dat u dat niet hebt gedaan, vind ik u euvel 

te duiden. Ik vrees echter – ook anderen hebben in 

de commissie BEM daarover opmerkingen gemaakt 

– dat het zich niet beperkt tot onze internetsite. 

De situatie portaal staat niet op zichzelf. Ik noem 

slechts: communicatie. Na lang afwachten, hebben 

de Staten op 17 december jl. op initiatief van de 

PvdA in arren moede zelf maar de kaders gesteld 

voor communicatie. Nieuwbouw: time out, en voor 

hoe lang weten wij nog niet. Het college zegt ‘in 

control’ te zijn. Dat is mooi. De kosten lopen per 

maand door met € 140.000. Wij weten niet hoe lang, 

maar iedere maand dat die time out langer duurt, 

gaat er € 140.000 belastinggeld zomaar weg. Groot 

Mijdrecht-Noord: met veel druk vanuit de Staten 

kwam het onderzoek van Remkes er. En wat blijkt? 

Er is gewoon slordig gewerkt met gegevens. Al met 

al geven dit college en deze gedeputeerde niet de 

indruk zaken goed te besturen. En, het college steunt 

dit beleid kennelijk. Wat gaat het college, met name 

gedeputeerde Binnekamp, doen om het vertrouwen 

te herstellen?

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

vooralsnog mislukken van het provincieportaal is 

dramatisch. Daarover geen enkel misverstand. Ik 

heb in de commissie bij de behandeling van dat 

onderwerp uitvoerig gesproken. Ik zal dat niet her-

halen; dat zou dubbel werk zijn. Het is dramatisch 

wat er gebeurd is, maar tegelijkertijd vind ik dat 

het bestuur c.q. de verantwoordelijk gedeputeerde 

adequaat heeft gehandeld. Toen het er inderdaad 

naar uitzag dat de problemen niet konden worden 

opgelost binnen de termijn die daarvoor gesteld was, 

heeft hij de stekker eruit getrokken. Verder heeft hij 

twee onderzoeken ingesteld, waarvan wij allen weten 

wat de uitslag is. Ook die onderzoeken stemmen 

niet tot tevredenheid. Sterker nog: ook de uitslagen 

van die onderzoeken zijn dramatisch. Die moeten 

ons helpen lessen te trekken voor welk provinciaal 

terrein dan ook. Specifiek, wat mij betreft, moet de 

vraag gesteld worden hoe het toch komt dat wij een 

paar jaar lang werken aan het versterken van het 

vakmanschap in het projectmatig werken, terwijl 

dat niet terugkomt in zo’n flink project. Dat is niet 

goed. Daar lopen dingen niet goed. De vraag is of 

wij in het projectmatig werken wel de goede op-

drachtgeversrol kunnen spelen. De beantwoording 

van deze vraag en van andere vragen op basis van 

de beide rapporten die er liggen, krijgen wij in de 

commissie op 10 maart a.s., zoals toegezegd. Dan 

gaan wij, wat mij betreft, verder inhoudelijk in op 

de oplossingen die in het plan van aanpak worden 

aangeboden.

Over de ingediende moties geef ik mijn oordeel als 

wij die op papier voor ons hebben liggen. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Eind januari zijn Provinciale Staten nader, schrifte-

lijk geïnformeerd over de problemen die er zijn met 

de ontwikkeling van de nieuwe provinciale site. Dat 

een en ander niet lekker liep, hebben wij allemaal 

zelf kunnen ervaren. Eerlijk gezegd, denk ik met 

smart terug aan de situatie van een jaar of drie ge-

leden: een eenvoudige site met een werkende zoek-

machine. Je typte je zoekterm in en de documenten 

die inmiddels elektronisch beschikbaar waren, 

verschenen in een keurige lijst. Lang niet alles was 

ingescand, maar wat er was kon je vinden. Simpel 

en doeltreffend. Maar er waren ambities. Het moest 

beter en het moest modern en de informatie moest 

worden afgestemd op de soort gebruiker. Het moest 

geschikt zijn voor de provincie van de toekomst. Nu, 

wij hebben het geweten. Het rapport van Capgemini 

is keihard en Provinciale Staten wordt alvast gemeld 

dat er waarschijnlijk meer geld nodig zal zijn. 

ICT-trajecten zijn altijd lastig. Ook de fractie van 

het CDA sprak daarover. In die zin past hier geen 

leedvermaak. Aan de andere kant, juist omdat ieder-

een weet hoe moeilijk ICT-projecten zijn, verwacht 

je extra waakzaamheid. Die alertheid is er bij het 

college niet geweest. Als ik lees dat de verantwoor-

delijke gedeputeerde meer dan een jaar lang alleen 

mondeling is bijgepraat, dan kan men dat toch 

moeilijk actieve aansturing noemen? En hoe is het 

mogelijk dat alle technische problemen al die jaren, 

tot zelfs na de presentatie die voorafgaand aan de 

ingebruikname aan Gedeputeerde Staten is gegeven, 

niet zijn benoemd? Weet dit college wel wat er hier 

in dit huis gebeurt? Het gaat onze fractie niet zozeer 

om dit, in onze ogen, mislukte project. Wij schreven 

met GroenLinks en andere fracties dat deze club 

haar organisatie niet in orde heeft. Dit project is ver-
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knald en wie zegt ons dat die andere projecten wel 

goed zullen gaan?

De antwoorden van dit college stellen teleur. Als je 

kijkt naar de schriftelijke antwoorden van 15 fe-

bruari, dan zegt de gedeputeerde bij antwoord 10: 

oké, het is vervelend, dit rapport is heel negatief en 

heel slecht, maar het gaat over dit specifíeke punt. 

Ik zou mij rot schrikken als ik zo’n rapport zag. Ik 

zou denken: verdorie, dit gaat niet goed; dat pro-

jectmatig werken gaat niet goed; ik ga alles op alles 

zetten om ervoor te zorgen dat het in de toekomst 

met al die andere projecten wél beter gaat. Ik mis bij 

dit college het urgentiebesef. Wij steunen dan ook 

van harte de motie over projectmatig werken. Ik ben 

heel benieuwd naar de antwoorden van de gedepu-

teerde ten aanzien van het verzaken van de informa-

tieplicht, want ook daar walst hij volgens ons heel 

gemakkelijk over heen.

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

ter! Er is al veel gezegd over ICT en de overheid.

Een slecht huwelijk zou je het kunnen noemen. In 

Nederland zijn er voorbeelden genoeg te noemen 

waarbij het met die twee altijd heel slecht afloopt.

Vanuit het rapport komt een schrijnend beeld 

naar voren, waarbij je ziet hoe de provincie op een 

knullige wijze de opdrachtverlening ter hand heeft 

genomen. Geen Europa-check, geen juridische on-

dersteuning, maar elkaar op de blauwe ogen geloven 

dat het allemaal wel goed zal komen. Onze conclusie 

kan alleen maar zijn: amateuristisch broddelwerk, 

wat dat betreft. Ik hoop dan ook van harte dat het 

college de algemene conclusies en aanbevelingen uit 

het Capgemini-rapport ook zal gebruiken bij het 

doorlichten van de samenwerkingsagenda. Wij heb-

ben namelijk vanuit het veld, vanuit de gemeenten, 

twijfelende signalen opgevangen, waarin mensen 

vragen in hoeverre de provincie een dergelijk ambi-

tieus programma wel aankan met de huidige stand 

van zaken aan ondersteuning. Ik vraag Gedepu-

teerde Staten daarom in hoeverre zij bereid zijn dat 

rapport en die algemene aanbevelingen te gebruiken 

bij het doorlichten van die samenwerkingsagenda, 

zodat wij niet op de lange termijn opnieuw tegen dit 

soort feiten aanlopen.

Ten slotte, wat ik ook schrijnend vind, is dat bij-

voorbeeld de fractie van de VVD hier niet het woord 

heeft gevoerd. Ik weet namelijk nog uit de vorige 

periode dat communicatie een van de stokpaardjes 

was van de VVD en dat zij altijd duidelijk maakte 

dat zij dat heel belangrijk vond. Blijkbaar, nu het de 

eigen gedeputeerde betreft, wil men hierover niet 

het woord voeren of zeggen wat men van de situatie 

vindt. Dat vind ik zeer betreurenswaardig. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 1�.4� uur tot 1�.�� uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! In de tweede termijn, als je dat zo mag 

noemen bij een interpellatie, is men teruggekomen 

op datgene dat wij in de eerste termijn uitvoerig 

besproken hebben. Ik heb eigenlijk niet veel toe te 

voegen aan wat ik gezegd heb. 

Het verdient niet de schoonheidsprijs. Daarover zijn 

wij het allemaal eens. Nogmaals, wij betreuren dat 

ten zeerste, maar daar laat ik het bij.

Motie M3. Mevrouw Jonkers vroeg in dit verband, 

vrij vertaald, of wij het allemaal wel in de hand 

hebben. Natuurlijk, zeg ik tegen mevrouw Jonkers, 

willen wij onze verantwoordelijkheid nemen voor de 

projecten. Als ik motie M3 zo mag uitleggen dat wij 

het aan de hand van een aantal voorbeelden met de 

Staten zullen bespreken, dan kunnen wij de motie 

positief adviseren. Als echter wordt bedoeld dat wij 

alle honderden projecten nog voor de zomer uitwer-

ken, dat lijkt mij niet verstandig. Als ik het echter 

zo uitleg dat wij over een aantal projecten met de 

Staten bespreken hoe wij projectmatig werken, dan 

kunnen wij dat ruimschoots voor de zomer doen. 

Als het college de motie zo mag uitleggen, dan advi-

seert het college deze motie positief. 

Motie M4. Ik heb al gezegd dat Gedeputeerde Staten 

ervan overtuigd zijn dat de Staten voldoende ant-

woord hebben gekregen op alle vragen die zijn ge-

steld, vanmiddag en eerder al schriftelijk. Ik heb de 

Staten volledig geïnformeerd over hoe het gelopen 

is. Wat dat betreft vind ik dat de Staten, zeker na het 

bekend worden van de moeilijkheden, adequaat zijn 

geïnformeerd. Daaraan heb ik niets meer toe te voe-

gen. Tegen die achtergrond ontraden Gedeputeerde 

Staten motie M4 ten zeerste. 

Mevrouw PENNARTS (GroenLinks): Mijnheer de 

Voorzitter! Alles zojuist gehoord hebbend, zijn ook 

wij tevreden en vinden wij het prima dat de gede-

puteerde uiteindelijk in september besloten heeft 
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de site uit de lucht te halen en een onderzoek op te 

starten. Het rapport van Capgemini maakt echter 

duidelijk dat er al lange tijd veel te weinig is gedaan 

en dat er veel te weinig bestuurlijke betrokkenheid 

was bij wat er aan de hand was. Zelfs in de vorige 

Statenperiode had adequater gestuurd moeten wor-

den op dit project. 

Over de reactie van de andere fracties wil ik bena-

drukken dat wij het jammer vinden dat soms de 

indruk wordt gewekt dat de medewerkers schuldig 

zouden zijn aan de gang van zaken. Het gaat ons 

uitdrukkelijk om de politieke verantwoordelijkheid 

van het college van Gedeputeerde Staten en niet om 

de wijze waarop het in de organisatie is gegaan. Als 

mensen niet het empowerment krijgen om een pro-

ject goed uit te voeren, ligt de verantwoordelijkheid 

daarvoor bij de politiek en niet bij de medewerkers. 

De gedeputeerde zegt over motie M3 dat het college 

bereid is een plan van aanpak te maken voor een 

aantal trajecten. Wij kunnen leven met die toezeg-

ging als het gaat om een plan van aanpak waarin 

staat hoe een project wordt ingebed, hoe het wordt 

opgestart, hoe het wordt aanbesteed, hoe het pro-

gramma van eisen wordt opgesteld. Kortom: hoe een 

project positie krijgt in de organisatie, waardoor het 

zeker is dat het resultaat zo is als is afgesproken. 

De gedeputeerde ontraadt motie M4. Toch houden 

wij vast aan deze motie. Het college was niet ‘in 

control’, zo constateerden wij, en daardoor heeft het 

college ons niet geïnformeerd. Na 4 september, toen 

wij een brief kregen van het college met een infor-

matiebelofte, is het stil gebleven, ook nadat de site 

uit de lucht gehaald werd. Pas op 24 januari hebben 

wij een eerste teken van leven ontvangen vanuit Ge-

deputeerde Staten over dit onderwerp. In dat kader 

houden wij motie M4, wat betreft de afkeuring naar 

het college inzake de invulling van de informatie-

plicht, in stand. 

De VOORZITTER: Motie M3 is ingetrokken. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Wederom is teleurstelling 

mijn deel. Het verdient niet de schoonheidsprijs, 

wordt er gezegd. Ja, dat is heel eufemistisch uit-

gedrukt, wat mij betreft. Het is gewoon niet goed 

gegaan, het is gewoon een bende. Dat kun je in ma-

nagementtaal ook zeggen als: het is niet ‘in control’. 

Ik vind dat de gedeputeerde heel minimaal is inge-

gaan op de zeer indringende vragen die zijn neer-

gelegd. Met name wat betreft mijn vraag wat het 

college gaat doen om het vertrouwen te herstellen, 

vond het college het niet nodig daarop in te gaan. Ik 

betreur dat ten zeerste. 

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

M4 wijzen wij af. En wat motie M3 betreft, heb ik 

behoefte aan uitleg …

De VOORZITTER: Motie M3 is ingetrokken.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de Voorzit-

ter! U zei zojuist dat motie M3 is ingetrokken, maar 

mijn interpretatie is dat het college de motie heeft 

overgenomen. Als dat niet het geval is, is de motie 

niet ingetrokken. 

De VOORZITTER: Dat klopt. Het college heeft 

gezegd met het geven van een aantal voorbeelden 

te willen laten zien hoe projectmatig werk wordt 

georganiseerd. Met die interpretatie adviseert het 

college de motie positief. Daarvan hebt u gezegd dat 

dat voldoende was en dat de motie was ingetrokken. 

Dus onder die condities. 

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de Voorzit-

ter! Precies, want wij beoordelen natuurlijk nog het 

aantal projecten. Als ons dat niet bevalt, kunnen wij 

daar altijd nog weer op reageren. Zo interpreteer ik 

het. 

De VOORZITTER: Uiteraard. 

Ik breng motie M4 in stemming. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinci-

ale Staten motie M4 te verwerpen. Voor de motie 

hebben gestemd de fracties van de SP, GroenLinks, 

ChristenUnie en D66.

Tekst	geactualiseerd	SMPU	en	geactualiseerd		

Richtprogramma.

De heer VAN EE (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Mobiliteit staat meer dan ooit in de belangstelling. 

Steeds meer mensen, bedrijven en instellingen ra-

ken betrokken bij de beleidsdiscussies. Dat is een 

goede zaak. Immers, mobiliteit raakt ons allen, op 

directe of indirecte wijze word je erbij betrokken. 

De dreiging van een verkeersinfarct, juist in de schijf 

van Nederland, wat Utrecht immers is, vraagt meer 
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dan ooit een aanpak. Als zodanig is een strategisch 

plan als het SMPU heel goed om daar offensief een 

aanvalsplan van te maken. Nog steeds vinden wij 

echter in onderdelen het ambitieniveau wat te ma-

ger. De concessie voor oost- en west-Utrecht die nu 

speelt, kan ons een impuls geven. Daar moeten wij 

op inspelen. De maatschappelijke ontwikkelingen en 

hoe je met energieverbruik en luchtverontreiniging 

omgaat, kunnen daar aanleiding toe geven. De groei 

van het verkeer gaat gepaard met ernstige vervui-

lingen en het CDA vindt dat wij daarop adequaat 

moeten inspelen. Wij hebben daartoe beleidslijnen 

en die geven wel een kader, maar bij de invulling 

van die beleidslijnen zullen wij beoordelen of wij die 

zaken gaan halen. Daarin zullen wij het college kri-

tisch blijven volgen. 

Op de doorstromingen en verkeersveiligheid, twee 

van de doelstellingen in het SMPU, hebben wij een 

aanmerking. Wij hebben bijvoorbeeld gezien dat die 

doorstroming bij de N198, De Meern en Harmelen, 

gerealiseerd is. Dat is echter nadrukkelijk ten koste 

gegaan van de verkeersveiligheid. Sterker nog: als 

je het eerlijk bekijkt, moet je zeggen dat wij een 

verkeersonveiligheid hebben gecreëerd. Wij hebben 

in de commissievergadering de gedeputeerde uitge-

nodigd daarop terug te komen en met voorstellen 

te komen. Wij zien die zaak met belangstelling tege-

moet en wij zullen die nadrukkelijk volgen. 

Echter, niet alleen de N198 vraagt onze aandacht; er 

zijn veel meer van dit soort punten in de provincie 

te noemen, waarover wij zeggen dat wij de doorstro-

ming eigenlijk wel willen bevorderen, want dat is 

noodzakelijk, maar dat de veiligheid ons zorgen baart. 

Ik weet dat een aantal fracties moties heeft voor-

bereid. Het is niet zo dat wij die moties niet goed 

vinden, maar wij hebben er wat moeite mee. Als je 

ze allemaal individueel bekijkt, lijkt het een beetje 

op hapsnapbeleid. En daar staat het CDA niet voor. 

Wat wij de gedeputeerde met nadruk willen vragen, 

is ons de toezegging te doen dat waar het gaat om 

doorstroming en veiligheid – en dat direct met het 

afwaarderen van wegen en de handhaving van ver-

keerssnelheden – daarop terug te komen in de ver-

gadering van de commissie die op 3 maart aanstaan-

de zal worden gehouden. Dan kunnen wij afspreken 

hoe wij een beleidskader gaan formuleren over het 

omgaan met verkeersveiligheden van provinciale we-

gen, afwaarderen, wel of niet 80 km/uur, wel of niet 

aanpassing van stroken. Dan zou je kunnen komen 

tot een wat evenwichtiger beleid. Dat voorkomt dat 

mensen elke keer ten onrechte te hoop moeten lo-

pen als zij vinden dat er in hun woonomgeving een 

gevaarlijke situatie is. Wij hebben dan namelijk een 

beleidskader gecreëerd waarop men aanspraak kan 

doen. Ik denk dat dat erg belangrijk is.

In de commissie hebben wij het gehad over de be-

oordeling van de Pakketstudies. Er was een toezeg-

ging van de gedeputeerde, dat wij voor de achttiende 

een nadere invulling zouden krijgen. Heel nadrukke-

lijk hebben wij de principiële discussie gevoerd over 

de vraag, als er nog meer partijen bij komen die 

mee gaan praten over de beleidskaders, in hoeverre 

de volksvertegenwoordigers – dat zijn wij – dan 

nog invloed kunnen hebben op het stellen van de 

kaders. Dan praten er namelijk te veel partijen mee. 

Wij hebben die notitie met belangstelling afgewacht, 

maar die heeft mij nog niet bereikt. Misschien komt 

er nog een reactie van de gedeputeerde over de  

status ervan.

Dan de communicatie. De beleidsvorming van het 

SMPU is begonnen met het denken vanuit de wen-

sen en de waarden van de gebruiker. Maatschap-

pelijke waarden zoals bereikbaarheid, veiligheid en 

leefbaarheid zijn daarin meegenomen. Overheden, 

burgers, bedrijven en maatschappelijke onderne-

mingen zijn daarbij betrokken. Wij dachten dat het 

goed zou zijn die communicatie helder te hebben en 

goede afspraken te maken over de continuïteit die 

erin moet zitten. Juist de continuïteit en de dialoog 

geven richting bij het sturen van je beleidskaders en 

de implementatie daarvan. 

Dan het Randstadspoor. De voorfinanciering van 

het Randstadspoor is een goed voorbeeld van de 

dekking, die natuurlijk, al dan niet binnen het 

SMPU, een politiek item zal zijn. Het CDA vraagt 

om een evenwichtige afweging van de dekking van 

deze voorfinanciering, maar integraal moet men 

komen, naast bijvoorbeeld Almere-Utrecht, van 

openbaar vervoer tot een verbreding van de A27. 

Dat past in het SMPU-beleidsplan en juist met die 

evenwichtigheid in ons beleidsplan zal een betere 

afweging gemaakt kunnen worden voor de issues 

waar wij voor staan.

Wat betreft het rekeningrijden wil ik herhalen wat 

wij als fractie eerder naar voren hebben gebracht. 

Wij willen daarin een prioriteit meegeven. Wij wil-

len de problemen eerst opgelost hebben, voordat 
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men een extra belasting introduceert waarbij men 

op een bepaald wegdek of op een bepaalde tijd mag 

rijden. Niet betaald in de file staan, is voor ons het 

credo. De opbrengsten die eruit voortkomen, moe-

ten echter toegevoegd worden aan de middelen voor 

zowel openbaar vervoer als voor infrastructuur. Dat 

principiële punt herhalen wij hier dus nog een keer. 

Dan iets over openbaar vervoer en mobiliteit. Deze 

punten liggen verrassend dicht bij elkaar. Het totaal-

overzicht van maatregelen die in het SMPU worden 

aangegeven, betreft wegen zoals de N402 in Maars-

sen, de N417 bij Utrecht-Maartensdijk, de N225 bij 

Leersum-Rhenen en de gebiedsontsluiting naar erf-

toegangswegen. Deze wegen laten zich kenmerken als 

alternatieve routes, parallel gelegen aan de rijkswegen. 

In het SMPU wordt een maximale intensiteit van erf-

toegangswegen tot 6000 motorvoertuigen per etmaal 

bepaald. Met deze categorisering worden wegen naar 

lagere snelheden afgewaardeerd. De filegevoeligheid 

is echter niet afhankelijk van de maximaal toegestane 

snelheid, maar van de capaciteit van kruisingen en 

andere doorstromingsmaatregelen. Een erftoegangsweg 

voor lagere snelheden is minder geschikt voor ver-

bindende openbaar-vervoerlijnen en zal dus halteren, 

waardoor opstopping van achteropkomend verkeer 

ontstaat. Dat is nu net het punt waarvan ik heb ge-

vraagd dat naar voren te brengen in een beleidsplan, 

want als je een probleem op een bepaalde plek wilt 

oplossen, creëer je vaak een probleem op een ander 

gebied. Je zou dat integraal moeten beoordelen om te 

kijken of die doorstroming, gekoppeld aan de veilig-

heid, gerealiseerd kan worden.

Tot slot ons laatste punt. Wij hebben dit in de commis-

sievergadering ook naar voren gebracht. Op bladzijde 

45 wordt een opmerking gemaakt over de Ponlijn. 

Gezegd wordt dat daar niet op doorgegaan zal wor-

den. Ik herinner het college er echter aan dat wij in 

de statenvergadering van december een motie hebben 

aangenomen over een onderzoek naar de Ponlijn en 

dat het college is uitgenodigd in het voorjaar te komen 

met voorstellen over de manier waarop dat onderzoek 

zal plaatsvinden. Wij zien dat onderzoek met belang-

stelling tegemoet. Het voorjaar is aangebroken, dus het 

kan ieder moment gebeuren. Wij kijken ernaar uit. 

Mevrouw SMIT (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Voor ons ligt ter besluitvorming het geactualiseerde 

Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2008-

2020 en het daarbij behorende Richtprogramma, dat 

door middel van de NvW (Nota van Wijzigingen), 

onder andere de aanpassing aan de Nota Mobili-

teit tot stand is gekomen. De VVD is het in grote 

lijnen eens met de inhoud ervan, maar heeft ook 

wel enkele kanttekeningen.Wij hechten veel waarde 

aan mobiliteit en dit gaat dus vérder dan alleen het 

aanleggen van nieuw asfalt. Voor ons is het ook van 

belang dat daar waar het openbaar vervoer een seri-

eus alternatief kan zijn op de auto, het aanbod zowel 

kwalitatief als kwantitatief in orde dient te zijn. 

Zorgen had de VVD dan ook met betrekking tot het 

ambitieniveau Randstadspoor en de opmerking in 

het SMPU dat er een tekort aan middelen zou zijn 

deze ambitie tot 2015 te halen. Tot ons genoegen 

blijkt echter dat middels ondertekening van het Be-

stuurlijk Akkoord voldoende middelen zijn geregeld. 

Overigens heeft de fractie van de VVD om deze 

redenen, het amendement dat later door de fractie 

van de PvdA zal worden ingediend, in het kader van 

de Stichtse Lijn, mede ondertekend.

Dan iets over de Pakketstudies. Allereerst dank aan 

de gedeputeerde voor het verschafte inzicht in hoe 

en wanneer de Staten zullen worden betrokken bij 

de besluitvorming omtrent deze pakketstudies. 

Het beoordelingskader is in feite een technisch ka-

der, waarin duidelijk is vastgelegd hoe de verschil-

lende partijen omgaan met de problematiek “het 

verbeteren van de bereikbaarheid van de Regio” en 

behelst de afspraken om op dezelfde wijze te kijken 

naar de integrale benadering en de oplossingen 

daarbij in de Pakketstudies.Hier kunnen wij ons 

als VVD-fractie in beginsel in vinden. Echter zien 

wij ‘anders betalen voor mobiliteit’, ofwel de kilo-

meterheffing, niét als oplossing om de mobiliteit te 

verbeteren. Wij wachten de definitieve pakketkeuzes 

af en zullen onze eigen afweging maken over de 

evenwichtigheid en de bijdrage van de kilometerhef-

fing in de beoordeling. Wel moet ons nog één ding 

van het hart met betrekking tot de opmerking van 

de gedeputeerde, namelijk dat hij zich beprijzing 

van het onderliggend wegennet kan voorstellen. Wel, 

hierover kan ik kort zijn: de fractie van de VVD kan 

zich hierbij vooralsnog geen voorstelling maken. 

Wij willen van de gelegenheid ook gebruik maken 

om ook hier nog eens duidelijk aan te geven wat wij 

van dit college verwachten in het kader van de kilo-

meterheffing. En dat is dat het college zich richting 

het Rijk inzet voor hetgeen in het coalitieakkoord 
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is vastgelegd en dus niet op de zaken vooruitloopt 

door te zinspelen op snelle invoering. Wij wachten 

in dat kader ook vol spanning op de beantwoording 

van de schriftelijke vragen die wij hebben gesteld.

Wij willen hier nog een algemeen punt van zorg 

uiten over de Pakketstudies. Het betreft hier het 

ventileren van nog niet voldragen ideeën, zoals het 

tracé door Vleuterweide. Onze fractie heeft daar-

over schriftelijke vragen gesteld. Onze fractie is van 

mening dat om tot een goede afweging te komen, 

er geen tracés of oplossingen buiten beschouwing 

moeten worden gelaten. Echter, onze fractie vindt 

wel dat er zorgvuldig moet worden omgegaan hoe 

en in welke fase plannen naar buiten worden ge-

bracht. In onze ogen is dat in eerder genoemd geval 

te vroeg geweest en heeft dit geleid tot voor het 

moment veel onnodige onrust. Wij vragen het col-

lege voor het vervolg hier meer zorgvuldigheid in te 

betrachten.

Het sterkste punt aan de Pakketstudies vinden wij 

de integrale aanpak ervan. Wij vinden echter dat dit 

meer nadruk verdient, ook als signaal naar andere 

partijen, om te voorkomen dat er naar volstrekte 

willekeur geshopt gaat worden in de pakketten. Het 

is van belang dat de Pakketstudies als beleid dusda-

nig geformuleerd wordt dat het , indien wij dat als 

Provinciale Staten aan de orde vinden, kunnen aan-

merken als bovenlokaal belang. 

De provincie gaat aan de slag met de omzetting van 

het Streekplan naar een Structuurvisie; dit zal be-

leidsneutraal gebeuren. Hierbij vinden wij dat wel 

aandacht gegeven moet worden aan de provinciale 

belangen, en wat de VVD betreft, horen daar zeker 

de Pakketstudies bij. Hoe denkt het college deze 

integraliteit van de Pakketstudies als beleid te veran-

keren?

Geheel nieuw in het SMPU en de inspraaknota bij 

de NvW is: Kunst op Rotondes. Deze maatregel was 

niét beleidsmatig verankerd in het SMPU en der-

halve kunnen wij er hier over spreken. 

In november 2006 heeft het college van Gedepu-

teerde Staten een besluit genomen om vanuit inte-

graal beleid en samenwerking tussen diensten Kunst 

op Rotondes te starten, waarbij kwaliteit van de 

leefomgeving , maar met name recht gedaan wordt 

aan het cultuurbeleid van de provincie. Beperking 

van gevaarlijke situaties is een van de belangrijke 

kenmerken. 

De financiering zou plaatsvinden uit ”Onderbeste-

ding UMP 2007/2011”. Dit besluit is ter kennisname 

gebracht van de commissies ZCW en IME. Onze 

fractie heeft in de aanloop naar dit debat begrepen 

dat het college de mening is toegedaan dat de Staten 

al min of meer hebben ingestemd met dit project, 

onder andere bij de halfjaarrapportage 2007. In deze 

rapportage wordt gewag gemaakt van het feit dat 

de kasritmes van het UMP 2007/2011 worden aan-

gepast en dat alsnog € 500.000 zal instromen, wel-

iswaar bínnen het UMP, voor Kunst op Rotondes.

Tevens is in de begroting 2008 een bedrag van  

€ 1.000.000 beschikbaar gesteld, wederom bin-

nen het budget SMPU, voor de uitvoering van dit 

nieuwe beleid. Hierbij, en meerdere malen in de 

commissie MME, is door de fractie van de VVD 

gemeld - met financiering uit Mobiliteitsgelden 

- tegen dit project te zijn; het betreft nieuw beleid, 

dat als zodanig nog moet worden vastgelegd in het 

SMPU. Dit was voor de gedeputeerde aanleiding om 

toe te zeggen dat er geen onomkeerbare besluiten 

zouden worden genomen totdat het SMPU zou zijn 

vastgesteld. 

Veiligheid is voor ons op alle beleidsterreinen iets 

waaraan wij veel belang hechten, zo ook op het vlak 

van mobiliteit. In dit kader heeft onze fractie vorig 

jaar ook schriftelijke vragen gesteld over de staat van 

het materieel van Connexxion en de aandacht die 

hiernaar uitgaat in de op handen zijnde aanbeste-

ding. In het kader van de vaststelling van deze NvW 

en bijhorend Richtprogramma willen wij hiervoor 

eveneens aandacht vragen. Nú echter leggen wij de 

nadruk op de fiets en de auto en het verbeteren van 

hun veiligheid door het nemen van infrastructurele 

maatregelen. Hiertoe willen wij het volgende amen-

dement indienen:

Amendement	A1	(VVD):		

“Veiligheid	gaat	voor	Kunst	op	de	weg”.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 18 februari 2008, ter bespreking en vaststelling van 

het geactualiseerde Strategisch Mobiliteitsplan Provincie 

Utrecht 2008 – 2020; 

kennis genomen hebbende van:

de Nota van Wijzigingen en de inspraaknota Strategisch 

Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU) en het hierin verwoorde 

project Kunst op Rotondes;
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overwegende:

•  dat Kunst op Rotondes niet bijdraagt aan de mobili-

teit an sich en derhalve niet thuishoort in een strate-

gisch plan rond mobiliteit;

•  dat met de reservering van BDU-geld voor de pakket-

studies er niet voldoende middelen meer beschikbaar 

zijn om gemeentelijke infrastructurele initiatieven in 

het kader van verkeersveiligheid te ondersteunen; 

besluiten:

•  het project Kunst op Rotondes te schrappen uit het 

SMPU;

•  het project Verkeersveiligheid in Gemeentes toe te voe-

gen aan het SMPU. Uitgangspunt hierbij is het sti-

muleren van gemeentelijke infrastructurele projecten 

die bijdragen aan de verkeersveiligheid. De stimule-

ring zal bestaan uit een bijdrage van maximaal �0% 

van de aanlegkosten;

•  het vrijgekomen geld voor Kunst op Rotondes toe  

te wijzen aan het project Verkeersveiligheid in 

Gemeentes.

Zoals u uit het amendement kunt opmaken is onze 

fractie op twee gronden gekomen tot dit amen-

dement, te weten: de opmerkingen van een aantal 

gemeenten dat er door het bevriezen van de Brede 

Doeluitkering (BDU) sommige veiligheidsprojecten 

in gemeenten geen doorgang meer kunnen vinden. 

Dit bekeken in het licht van het project Kunst op 

Rotondes heeft de fractie van de VVD doen bewegen 

dit amendement in te dienen.

De gedeputeerde, en ook partijen hier in de Staten, 

hebben ons bij herhaling gevraagd wat wij tegen 

Kunst op Rotondes hebben. Welnu, de VVD heeft 

hier in beginsel niets tegen. Echter, wanneer wij 

een programma vaststellen dat als titel heeft Stra-

tegisch Mobiliteitsplan, dan reist bij ons de vraag 

waarom hierin dekking wordt gezocht voor projec-

ten die hier in geen enkele mate toe bijdragen. Wij 

maken dus met het indienen van ons amendement 

de fundamentele keuze om - in het kader van 

mobiliteit - met cofinanciering € 3.000.000 uit te 

geven aan veiligheid in plaats van € 1.500.000 aan 

kunst.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Voor ons ligt het geactualiseerde SMPU. Het SMPU 

was een goed document, omdat daarin een goede 

balans was gevonden tussen openbaar vervoer, auto 

en fiets en tussen bereikbaarheid en het sociale ka-

rakter van mobiliteit. Duidelijk is dat zonder forse, 

extra investeringen in de wegen, in het openbaar 

vervoer en in fietswegen, Utrecht een stilstaande 

draaischijf blijkt te zijn. Alleen maar asfalt draaien 

lost het probleem niet op. Alleen maar nieuw asfalt 

trekt nieuw autoverkeer aan en tijdens de bouw-

werkzaamheden staat het verkeer extra stil. 

De extra investeringen in het openbaar vervoer 

zijn ook nodig in het licht van het OESO-rapport 

(Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling) van februari 2008. Daarin wordt niet 

voor niets gesproken van een desolate toestand van 

het openbaar vervoer in Nederland. Wij hebben dat 

al gezegd tijdens de statenbehandeling in december. 

Ook dit geactualiseerde SMPU blijkt een goed do-

cument, omdat de boodschap dezelfde is. Een goede 

mix van maatregelen, wegen, openbaar vervoer en 

fiets. De ‘7-sprong van Verdaas’ die nu is toegevoegd 

en die in het beoordelingskader van de Pakket-

studies staat, geeft daarvoor een goed uitgangspunt. 

Eerst kijken of je oplossingen kunt vinden in de 

mobiliteit, anders in betalen voor mobiliteit, mobi-

liteitmanagement en de fiets, openbaar vervoer en 

benutten van de infrastructuur en pas op de laatste 

plaats kijken naar het aanpassen van de infrastruc-

tuur en het bouwen van nieuwe stukken weg. 

Wij hebben er vertrouwen in dat tijdens de Pakket-

studies de ‘draaischijf Utrecht’ in samenhang wordt 

bekeken en dat daaruit goede maatregelen voor ver-

betering van het openbaar vervoer en de fiets voort-

vloeien; goede maatregelen voor openbaar vervoer 

en fiets, naast maatregelen voor het autoverkeer. Dit, 

niet alleen omdat het voor de bereikbaarheid heel 

belangrijk is, maar ook omdat goede doorstroming 

heel belangrijk is voor de luchtkwaliteit. Het verbe-

teren van de luchtkwaliteit vinden wij belangrijk, 

want het betreft de gezondheid van onze bewoners. 

Tot zover allemaal positieve zaken.

Wij willen de volgende opmerkingen maken. Al-

lereerst over de doelen en de normen in het ge-

actualiseerde SMPU. Wij kunnen niet anders dan 

constateren dat de doelen en de normen voor 

openbaar vervoer zijn afgezwakt, vergeleken met het 

vorige SMPU, en dat de doelen en de normen voor 
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de auto nieuw en erg ambitieus zijn. In deze versie 

zijn deze zelfs nog ambitieuzer dan in de vorige 

NvW. Tijdens de inspraak vraagt het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat zich af of deze normen wel 

realistisch zijn. Het antwoord van de provincie is 

dat de normen komen uit de nota Mobiliteit. Nu, 

dat is de vraag, want in de nota Mobiliteit staat dat 

het om streefwaarden gaat, die juist geen garantie-

normen zijn. Dat is dus echt iets anders. Tijdens de 

commissievergadering, toen ik dit punt aan de orde 

heb gesteld, heeft gedeputeerde Ekkers gezegd dat hij 

persoonlijk “streefwaarde” beter vindt. Wij zijn daar 

blij mee en zouden dat dan ook graag veranderd 

zien. Onze concrete vraag aan het college is dan ook: 

zijn het nu normen of zijn het streefwaarden? Het 

zijn echt andere zaken: bij streefwaarden streef je 

ernaar dat het uiteindelijk zo wordt; bij normen zeg 

je dat het zo móet worden. 

Dan een tweede punt. De ambitie van het openbaar 

vervoer mag, wat ons betreft, hoger liggen dan nu 

wordt verwoord in het SMPU. In de tabel op blad-

zijde 47 lijkt het erop dat de basiskwaliteit voor de 

frequentie en de snelheid de komende jaren maar 

een gedeelte hoeft te zijn van wat wij eigenlijk na-

streven met elkaar. Wij vertrouwen erop dat wat dat 

betreft de maatregelen op de korte en de lange ter-

mijn goed uitpakken bij Pakketstudies. De heer Van 

Ee wil ik wijzen op een notitie die wij hebben ont-

vangen voor deze vergadering, waarin staat dat wij 

nog de kans krijgen te reageren op de Pakketstudies. 

Ik ga ervan uit dat het op dat moment goed komt.

Er wordt op verschillende pagina’s in het geactuali-

seerde SMPU verwezen naar de openbaar-vervoer-

verkenning die wij nog niet gezien hebben, bijvoor-

beeld bij de visie en doelen op bladzijde 41. Wij 

kunnen dus slecht beoordelen wat de visie op het 

openbaar vervoer is en welke vernieuwingen van het 

openbaar vervoer kansrijk zijn. Die openbaar-ver-

voerverkenning was ons begin vorig jaar al beloofd. 

Wij blijven met smart daarop wachten en verwach-

ten dat deze in elk geval voor ons beschikbaar komt 

voordat wij oordelen over de maatregelen van de 

Pakketstudies. Onze vraag aan het college is daarom: 

is er al een datum te noemen waarop de openbaar-

vervoerverkenning beschikbaar is?

Er staat in het SMPU dat er onvoldoende middelen 

zijn voor de ambitie van Randstadspoor. Tijdens de 

commissievergadering is ons verzekerd dat er wel 

genoeg middelen zijn. Wij zijn daar blij mee, want 

wij vinden Randstadspoor een grote verbetering 

voor het openbaar vervoer in de provincie. Dat geldt 

met name voor de bereikbaarheid tijdens de spits. 

Daarmee kom ik op het sociale karakter van het 

openbaar vervoer. Openbaar vervoer is er niet alleen 

voor de keuzereizigers met een auto, is er niet alleen 

voor de werkenden en voor de spitsreizigers en is 

er niet alleen voor het ontlasten van de autowegen 

tijdens de spits. Openbaar vervoer is er ook voor de 

mensen die geen auto hebben, voor mensen met een 

beperking, voor senioren, mensen met lage inko-

mens, scholieren en studenten. 

Even een persoonlijke noot hierbij. Ik heb vorige 

week, tijdens een bijeenkomst ter nagedachtenis aan 

Hans Overbeek, gezegd dat ik dit punt, dat hij elke 

keer weer naar mij toe aan de orde stelde, namelijk 

dat openbaar vervoer en de toegankelijkheid ervan 

zo belangrijk is voor mensen met een beperking, 

deze statenperiode elke keer maar weer zal blijven 

noemen. 

Wij vinden het sociale karakter van het openbaar 

vervoer dus erg belangrijk. Wij vinden dat dat meer 

nadruk moet krijgen en dan vooral in concrete 

maatregelen. Dit wordt niet opgelost bij de Pakket-

studies, want daarin staat de bereikbaarheid voorop.

Voor de genoemde groepen zijn vooral de bussen, 

de reguliere buslijnen, de buurtbussen en taxibusjes 

van groot belang. Dat is ook te zien bij de onrust die 

ontstaan is in Breukelen. Vrijdag zijn wij op uitno-

diging van verschillende organisaties met een aantal 

woordvoerders in Breukelen geweest. Wij stellen 

voor te kijken of er bijvoorbeeld een tarievenactie 

gestart kan worden en of het openbaar vervoer 

langs zorginstellingen en scholen extra aandacht 

kan krijgen. Aanstaande vrijdag is er een overleg. 

Wij hopen dat er wat gevonden kan worden om de 

pijn te verzachten. Wij vragen het college wanneer 

hierop wordt teruggekomen. Is dat alleen tijdens het 

overleg of komt het in de Staten of in de commis-

sievergadering terug?

Een laatste, voor ons zeer belangrijk punt. Waar is 

de Stichtse Lijn gebleven? Er is een vage formulering 

in het geactualiseerde SMPU opgenomen: “In hoe-

verre uitbreiding van het bestaande spoornet nood-

zakelijk is voor de langere termijn, zal nader verkend 

dienen te worden.” Wij hechten sterk aan een ver-

kenning naar de Stichtse Lijn in samenhang met de 

beslissing over de woningbouw in Almere. Juist bij 

nieuwe woonwijken is een goed openbaar vervoer 
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extra belangrijk, want als mensen verhuizen, wennen 

zij aan een nieuwe vervoerwijze van reizen en zijn 

zij het meest vatbaar voor beslissingen over hun ver-

voer. Wij stellen daarom het volgende amendement 

voor, waarvan de tekst meer in overeenstemming is 

met eerdere formuleringen:

Amendement	A2	(PvdA,	VVD,	CDA,	D66,	GL).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008, ter behandeling van het Statenvoorstel 

SMPU+, agendapunt � op de Statenagenda; 

kennis genomen hebbende van:

•  de Nota van Wijzigingen, de Inspraaknota bij 

de Nota van Wijzigingen en het concept van het 

SMPU+;

overwegen:

•  dat het van belang is de ontwikkeling van het open-

baar vervoer gelijke tred te laten houden met de 

ontwikkeling van omvangrijke woningbouwlocaties;

besluiten:

•  in de concepttekst van het SMPU+ te schrappen de 

zinsnede op bladzijde 44, de negende regel van on-

deren: “In hoeverre uitbreiding van het bestaande 

spoornet noodzakelijk is voor de langere termijn, zal 

nader verkend dienen te worden.”;

•  toe te voegen in plaats van bovenstaande zin: “Verder 

zal een verkenning naar uitbreiding van het bestaan-

de spoornet c.q. Hoogwaardig Openbaar Vervoer, 

Utrecht – Almere, en eventueel daarop aantakkend 

Amersfoort – Almere, in deze Statenperiode plaats-

vinden. Bij de besluitvorming over de woningbouw 

201� – 20�0 in het kader van de NV Utrecht dient 

het resultaat van deze verkenning beschikbaar te 

zijn.”

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

kan hier vrij kort over spreken. Enerzijds is de stra-

tegie op mobiliteit van dit college niet bepaald de 

onze. De ambities voor het openbaar vervoer zijn 

mager, zo blijkt in de praktijk. Volgens het college is 

er geen bestaansrecht meer voor een busverbinding 

tussen Breukelen en Utrecht als de trein daar vaker 

gaat rijden. En, ook al wordt in woorden de ‘ladder 

van Verdaas’ omarmd, toch lijkt het uitbreiden van 

het wegennet bepaald niet de laatste strohalm die 

het volgens die ladder zou moeten zijn, getuige het 

vervolg dat in december is gegeven aan de discussie 

over de A2,5, dit keer voorzien door Leidsche Rijn. 

Van de andere kant ligt er in het SMPU veel nadruk 

op slimme oplossingen, zoals mobiliteitsmanage-

ment en dynamisch verkeersmanagement en staan 

er hoge ambities in voor het gebruik van de fiets. 

Bovendien bevat de actualisatie waarover wij van-

daag moeten oordelen, geen grote pijnpunten. Al-

leen één ding. In de commissie was er onduidelijk-

heid over de status van het beoordelingskader. De 

gedeputeerde maakte duidelijk dat dit als een tech-

nisch stuk beschouwd moest worden, dat niet door 

de Staten beoordeeld hoefde te worden. Ik vraag mij 

af of dat terecht is. Aansluitend vond de heer Bink-

horst, namens de NMU (Natuur- en Milieufederatie 

Utrecht), het vreemd dat hierover geen inspraak-

procedure is geweest terwijl het toch een bepalend 

document is. Ik beschouw het maar zo: aangezien 

Provinciale Staten het niet goed- of afgekeurd heb-

ben, hoeven wij er straks ook geen rekening mee te 

houden bij de beoordeling van de pakketstudies. Wij 

kunnen er dus ons eigen beoordelingskader op na 

houden, en dat heeft ook z’n voordelen. 

De heer FASTL (GL): Mijnheer de Voorzitter! Voor 

ons ligt het geactualiseerde SMPU. Zoals te ver-

wachten, of te hopen, zullen wij hierin wijzigingen 

aantreffen die, door de actualiteit ingegeven, de 

kwaliteit van het SMPU verbeteren. De vraag is 

echter of onze ambities hoog genoeg zijn en of wij 

met het SMPU het jaar 2050 halen, het jaar waarin 

wij onze woningbouw zien exploderen, Soester-berg 

die extra economische en recreatieve impuls heeft, 

het jaar ook waarin het achterstallig onderhoud aan 

fietspaden is verdubbeld. Is de infrastructuur van 

Utrecht in het jaar 2015 van dien aard dat Utrecht 

als Europese culturele hoofdstad in 2018 ook echt 

een succes kan worden? 

Het moge duidelijk zijn: wij staan op een cruciaal 

punt in onze mobiliteitsgeschiedenis, een punt dat 

wij vieren met een povere actualisatie. Noodzakelijk? 

Uiteraard. Maar afdoende? Ik betwijfel het. Ik doe 

daarom een dringend beroep op een meer integrale 

aanpak, een aanpak waarin mobiliteit nadrukkelijk 

wordt gekoppeld aan de problemen die de bouwop-
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gaven met zich meebrengen en aan de luchtkwaliteit, 

en waarin wij de noodzakelijke vervolgslag gaan ma-

ken op het gebied van de fiets en het openbaar ver-

voer. Daarin is namelijk de grootste winst te pakken, 

zoals ook blijkt uit een artikel in NRC van afgelopen 

vrijdag over een onderzoek van het ministerie van 

Economische Zaken. Het blijkt dat het bedrijfsleven 

de bereikbaarheid wel degelijk goed beoordeelt. De 

bereikbaarheid van de bedrijven per auto krijgt een 

6,9. Voor openbaar vervoer, een stuk lager, maar nog 

steeds voldoende: een 6,2. Je ziet dan ook dat vanuit 

het bedrijfsleven de vraag leeft juist het openbaar 

vervoer die extra impuls te geven. 

Meest recente ontwikkelingen en ook het nieuwe 

concept-actieplan Luchtkwaliteit van de gemeente 

Utrecht tonen aan dat urgentie op het gebied van 

luchtkwaliteit geboden is. Gedeputeerde De Wilde, 

helaas afwezig vandaag, zal dat kunnen beamen. De 

huidige, nog altijd te veel op automobiliteit gestoel-

de aanpak, moet tot het verleden gaan behoren. Als 

je ziet dat zelfs plannen voor beprijzing zonder extra 

maatregelen juist negatief kunnen uitpakken voor 

de luchtkwaliteit in Utrecht, dan geeft dat te denken. 

Los daarvan blijven wij natuurlijk voorstander van 

beprijzing.

Mobiliteit moet ook worden gezien in z’n functiona-

liteit. Wat betreft de wegen is dat al goed naar voren 

gekomen bij het debacle van de N198 bij Harmelen. 

Maar ook bij discussies over bijvoorbeeld de N226 

moet de functie van de weg worden heroverwogen. 

De fractie van GL zal hierover dan ook een motie 

indienen. 

Die functionaliteit van wegen heeft ook te maken 

met de nog op te stellen nota Dierenwelzijn. Zo 

wordt dus ook gedeputeerde Krol mede-eigenaar 

van het mobiliteitsvraagstuk. 

Wij hebben het hier nog over details. Wij zijn toe 

aan een echte visie op de toekomst, gebaseerd op 

de problemen van vandaag, op de oplossingen van 

morgen en de wenselijkheid van alledag. Station 

Driebergen-Zeist zal niet meer dat kleine station-

netje zijn, maar zal de poort zijn naar de Heuvelrug, 

waar ‘peoplemove’ is, de bezoekers van het park 

verder brengen, waar de tram vanuit Utrecht aantakt 

op het spoor, waar automobilisten een overstap ma-

ken, als zij dat niet al in Veenendaal hebben gedaan.

Leidsche Rijn en Rijnenburg zullen een uitgebreid 

railnetwerk kennen om het verkeersinfarct op de 

A12 en de A2 te ontzien. Wij gaan ons dus juist niét 

toeleggen op extra snelwegen op dat gebied, maar 

wij gebruiken ons gezonde verstand. De tijd van 

luchtballonnetjes is voorbij. De situatie, zeker wat 

betreft de luchtkwaliteit, is te urgent om gemak-

zuchtig om te gaan met de mobiliteitsproblematiek. 

Ik zal daarom ook een motie indienen over de be-

oogde doortrekking van de N230.

Wat betreft de motie over de N226 hebben veel 

fracties aangegeven dat zij graag de beantwoording 

van de gedeputeerde afwachten, omdat juist die 

beantwoording bepaalt wat hun standpunt hierover 

zal zijn. Uiteraard ben ik dankbaar voor de morele 

steun van de fractie van het CDA voor dit voorstel.

Motie	M5	(GL,	D66,	ChristenUnie,	SP,	PvdD,	Mooi	

Utrecht):	‘Geen	verlengde	N230’.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008, ter bespreking van de actualisering van 

het SMPU en het bijbehorende Richtprogramma; 

kennis genomen hebbende van plannen binnen het 

Utrechtse Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) om de 

provinciale weg N2�0 door te trekken van de aansluiting 

op de A2 bij Maarssen tot aan een nieuwe aansluiting op 

de A12;

constaterende:

•  dat naast de bewoners en de wijkraden in Vleuten 

en Leidsche Rijn ook de Utrechtse gemeenteraad en 

het Utrechtse college van B&W geen heil zien in een 

dergelijk plan;

overwegende:

•  dat een verlengde N2�0 de leefbaarheid in Leidsche 

Rijn en Vleuten verregaand zal aantasten;

•  dat volgens het Utrechtse college van B&W dit plan 

geen oplossing biedt voor de verkeersdruk op de 

Utrechtse Ring;

•  dat, ook volgens het Utrechtse college van B&W, de 

kosten aanzienlijk zullen zijn en er geen  toegevoegde 

waarde bestaat voor de ontsluiting van Leidsche Rijn;

•  dat urgent dient te worden gezocht naar oplossingen 

op het gebied van de regionale mobiliteit met meer 

draagvlak;

spreken als hun mening uit:

•  dat dient te worden afgezien van verdere studies naar 

de aanleg van een ‘verlengde N2�0’ door Leidsche 

Rijn;
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dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

•  dit standpunt in te brengen in het Utrechtse Verkeer- 

en Vervoerberaad en andere relevante gremia;

en gaan over tot de orde van de dag.

Motie	M6	(GL,	D66,	PvdD,	Mooi	Utrecht)	:	‘N226	

Maarsbergen-Leersum	60	km/uur’.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008, ter bespreking van de actualisering van 

het SMPU en het bijbehorende Richtprogramma; 

constaterende:

•  dat de N22� Maarsbergen-Leersum nog altijd tot 

de meer onveilige wegen op de Utrechtse Heuvelrug 

behoort;

•  dat deze weg ook een functie als erftoegangsweg ver-

vult, naast een functie als toeristische en recreatieve 

route voor automobilisten, fietsers en ruiters en als 

scholierenroute;

overwegende:

•  dat het bestuur van het Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug en de Stichting Het Utrechtse Landschap 

beide pleiten voor een maximum snelheid van �0 

km/uur op de provinciale wegen in dit park, zowel 

ten behoeve van overstekend wild als ter verbetering 

van het milieu;

•  dat de N22� zelf geen belangrijk knelpunt vormt in 

de doorstroming van het regionale verkeer;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

•  de N22� Maarsbergen-Leersum te waarderen en in te 

richten als erftoegangsweg met een maximum snel-

heid van �0 km/uur;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende on-

dertekend en maken derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De moties kunnen worden verme-

nigvuldigd en rondgedeeld.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De aanscherpingen in de NvW zijn 

ondersteunend aan de hoofddoelen van het SMPU. 

De inspraak heeft geleid tot aanpassingen. Door-

stroming en betere benutting van wegen en ook de 

ketenmobiliteitsgedachte komen terug in het plan. 

Ambitie wordt getoond daar waar het gaat om de inzet 

voor de verhoging van de verkeersveiligheid en een 

belangrijke rol voor de fiets in het voor- en natrans-

port en tevens de kwaliteit van de leefomgeving. Min-

der ambitie zien wij op het terrein van het openbaar 

vervoer en de te bescheiden rol die de provincie zich 

aanmeet terzake het bij elkaar brengen van partijen in 

het dossier Mobiliteitsmanagement. De mobilist moet 

verleid worden tot een bewuste mobiliteitskeuze, zo 

lezen wij in het aangepaste SMPU. Niet duidelijk is 

welke bestuurlijke verleidingstactiek hiertoe wordt in-

gezet. Wat verder wordt gemist, is meer aandacht voor 

innovatie. Eerder heeft onze fractie in dit huis, zoals u 

zich zult herinneren, een model van de zogenoemde 

superbus getoond. Het hier voorliggend plan blijft te 

dicht bij huis waar het gaat om nieuwe vindingen.

In het herziene SMPU is ook de rol van de Pak-

ketstudies opgenomen. Ook daartoe hebben wij een 

aanvullende notitie mogen ontvangen over de rol van 

Provinciale Staten hierin. Dat bezorgt ons toch enige 

hoofdbrekens over de vraag in hoeverre wij als Pro-

vinciale Staten een hoofdrol dan wel een bijrol hierin 

zullen gaan spelen.

“De provincie wacht met smart wanneer het Rijk 

komt met de kilometerheffing”, zo konden wij on-

langs in NRC lezen. In de voorliggende NvW staat 

vermeld dat voor een zorgvuldige invoeringsproce-

dure bestuurlijke overeenstemming vereist is over 

het behoud van een provinciaal belastinggebied met 

dezelfde belastingcapaciteit als nu. De opcenten, zo 

vul ik het zelf maar aan. Recentelijk heeft het IPO 

(Interprovinciaal overleg), namens de provincie, zich 

in woorden van gelijke strekking uitgesproken bij de 

hoorzitting over kilometerheffing in de Kamer. Wij 

praten hier dus over een extra lastenverzwaring, nu 

de opcenten immers geacht worden op te gaan in 

de kilometerprijs en er dus een additionele belasting 

wordt voorgesteld. 

“Opbrengsten van regionale beprijzing dienen 

beschikbaar te komen voor investeringen in de 

bereikbaarheid van de regio”, zo vermeld de NvW. 

Over welk bedrag praten wij dan? Het is immers 

toch niet zo dat nu de complete opbrengst van de 

opcenten, een slordige € 100.000.000, wordt besteed 

aan mobiliteit? Gedeputeerde Ekkers gaf onlangs 

aan, in hetzelfde NRC, dat aanleg van nieuwe wegen 

de laatste zet is. Een en ander conform de ‘7-sprong 

van Verdaas’. Mijn vraag hierover luidt: hoeveel ki-

lometer provinciale weg is aangelegd vanaf 2004, de 

ingangsdatum van het huidige SMPU?
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Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Politiek is er voor de burger en niet andersom. 

In dat licht bezien, kijkt de fractie van D66 naar de 

voorliggende tekst van het geactualiseerde SMPU en 

het Richtprogramma. Waar is de burger in deze pro-

vincie mee gediend? Volgens onze fractie is integraal 

afwegen daarbij een sleutelbegrip om zo de verschil-

lende belangen die er spelen steeds weer goed tegen 

elkaar te kunnen afwegen, daar waar over mobiliteit 

besluiten moeten worden genomen. D66 is daarin 

niet de enige. Het woord “integraal” is al vaker ge-

vallen. D66 wil het begrip “integraal” niet alleen zien 

in woorden maar ook in daden. Drie punten zal de 

fractie van D66 in dit kader naar voren brengen. 

Als eerste onze zorg over de vraag hoe integraal het 

integrale beoordelingskader is. Het bevreemdt onze 

fractie dat de regio Utrecht heeft besloten dat in 

het beoordelingskader de ruimtelijk-economische 

component leidend moet zijn en in de afweging 

van de kwaliteit van de bereikbaarheid. Dit wordt 

een vrij eenzijdige benadering geacht. In een inte-

grale benadering van het beoordelingskader mogen 

leefbaarheids- en milieuaspecten niet ontbreken. 

De randvoorwaardelijke positionering van leefbaar-

heids- en milieuaspecten vindt de fractie van D66 

veel te mager. Gedeputeerde Staten kan de ogen toch 

niet sluiten voor de luchtkwaliteitsproblemen in en 

rond de stad Utrecht, waar het grootste deel van de 

bevolking in deze provincie woont? De fractie van 

D66 vraagt zich dan ook af hoe er nog sprake kan 

zijn van een echte integrale afweging en vraagt de 

gedeputeerde hoe hij aan de burgers van Utrecht 

kan uitleggen dat het college van Gedeputeerde 

Staten nog steeds met recht kan spreken over een 

integraal beoordelingskader gezien de keuze voor 

een leidend ruimtelijk-economische component en 

slechts een randvoorwaardelijke positionering van 

leefbaarheids- en milieuaspecten.

Een tweede punt dat ons zorgen baart, betreft het 

behalen van ambities op het gebied van openbaar 

vervoer. D66 schreef dat er op deze manier pas goed 

openbaar vervoer komt nadat iedereen al in de auto 

zit. Al jaren is de tendens dat het aandeel van het 

openbaar vervoer langzaam terugloopt. Hierin moet 

een kentering komen. Ook hier dienen het gebruik 

van openbaar vervoer, fietsverkeer, autoverkeer en 

goederenvervoer integraal te worden afgewogen. 

D66 is van mening dat de Stichtse Lijn op afzien-

bare termijn gereed moet zijn, ook als onderdeel van 

de vermindering van de verkeersdruk op de A27. 

Voor onze fractie is het niet de vraag óf uitbreiding 

van het bestaande spoornet noodzakelijk is, maar 

hoe snel dit kan worden gerealiseerd. Wij dienden 

daarom, samen met de fracties van de PvdA, het 

CDA, de VVD en GL, hierover al een amendement 

in, omdat wij van mening zijn dat de nieuwe tekst 

een afzwakking is van de oude tekst. 

Last but not least de derde opmerking. Het betreft 

de nu niet integrale wijze van beoordeling om een 

80km-weg af te waarderen tot een 60km-weg indien 

de omstandigheden dat zouden kunnen rechtvaar-

digen. In 2003 is ingestemd met het SMPU 2004 

– 2020. Dat ligt nu voor ter actualisatie. Weliswaar 

wordt hierin aandacht besteed aan de sociale leef-

kwaliteit, maar daarbij wordt niet gesproken over 

wegen buiten de bebouwde kom. Ook buiten de 

bebouwde kom kunnen echter knelpunten aanwe-

zig zijn of ontstaan. Het beleid dat op dit moment 

wordt uitgevoerd, is in lijn met een aangenomen 

motie van december 2003, die erop neerkomt dat er 

geen wegen worden afgewaardeerd voordat er alter-

natieven zijn voor de verkeersafwikkeling via andere 

wegen. Toch kunnen hierdoor gevaarlijke en niet 

goed leefbare situaties ontstaan. Ik verwijs naar de 

situatie van de N198. Dat kan toch niet de bedoeling 

zijn geweest van de motie toentertijd? Volgens D66 

moeten wij als Staten daarop terug kunnen komen. 

Aangezien volgens D66 het SMPU de mogelijkheid 

behoort te bieden na een integrale afweging wegen 

zowel binnen als buiten de bebouwde kom als erf-

toegangsweg in te richten, is het ons inziens gewenst 

deze paragraaf aan te vullen. Daarom zal onze frac-

tie, samen met de fractie van GL, een amendement 

indienen: 

Amendement	A3	(D66,	GL):	SMPU	60	km	zone.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008, ter bespreking van het Statenvoorstel 

PS2008MME01 inzake tekst geactualiseerd SMPU en 

geactualiseerd Richtprogramma SMPU; 

besluiten:

•  na de zin (zie pagina �, paragraaf 8.�) “Om de over-

steekbaarheid van (provinciale) wegen in kernen te 

verbeteren, wordt, na een integrale afweging, gekozen 

voor de inrichting van de weg binnen de bebouwde 

kom als erftoegangsweg (maximaal �0 km/uur) of 

voor de aanleg van een rondweg (in een beperkt 

aantal gevallen.)” in te voegen:
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  “Ook aansluitend buiten de bebouwde kom kan, na 

een integrale afweging, gekozen worden voor de in-

richting van de weg als erftoegangsweg (maximaal �0 

km/uur).”

Toelichting:

In 200� is ingestemd met het SMPU 2004 – 2020, dat 

momenteel voorligt ter actualisatie. Tot op heden wordt 

in het SMPU wel specifiek aandacht besteed aan de 

sociale leefkwaliteit, maar daarbij wordt niet gesproken 

over wegen buiten de bebouwde kom. Ook buiten de be-

bouwde kom kunnen echter knelpunten aanwezig zijn, of 

ontstaan. Aangezien het SMPU de mogelijkheid behoort 

te bieden om, na een integrale afweging, wegen zowel 

binnen als buiten de bebouwde kom als erftoegangsweg 

in te richten, is het gewenst deze paragraaf aan te vullen 

met de bovengenoemde zin.

Dit amendement – en het is geen hapsnapamende-

ment – beoogt dus dat ook onderwerpen als ver-

keersveiligheid en sociale leefbaarheid worden mee-

genomen. Gevolg is een afgewogen integraal oordeel 

over de inrichting van de weg, die je als provincie 

kunt uitleggen aan de burgers. Het zou een mooie 

kapstok zijn om de discussie aan op te hangen, die 

de fractie van het CDA hierover wil voeren in de 

commissie. Ook wij zouden dat graag willen. 

Tot slot verwijs ik naar de ambities, zoals gefor-

muleerd in het programma van het college van 

Gedeputeerde Staten. Ik citeer er, omwille van de 

tijd, slechts één: “Mobiliteit die de economische 

structuur versterkt staat in de komende collegeperi-

ode voorop. Hierbij wordt” – let u op het volgende 

woord – “uiteraard rekening gehouden met de leef-

baarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid.” Ge-

zien deze integrale ambitie is D66 van mening dat 

dit vraagt om een meer integrale afweging van het 

afwaarderen van wegen.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Hetgeen hier nu voorligt ter bespreking is 

eigenlijk alleen de NvW van het SMPU. Dat betreu-

ren wij, want wij hadden veel liever een veel uitge-

breider document besproken. Wat ons betreft is de 

reikwijdte van de NvW teleurstellend. De nota bevat 

geen wijzigingen die wezenlijke veranderingen in 

gang zullen zetten, zoals verhoging van het aandeel 

van het openbaar vervoer of een sterke inzet op de 

afname van mobiliteit. Hoewel wij bij de aanbeste-

ding van het openbaar vervoer hebben besloten dat 

het aandeel van openbaar-vervoerkilometers ten 

minste gelijk moet blijven aan de autokilometers, 

staat er in het SMPU de nog magerdere doelstelling: 

“Het openbaar vervoer behoudt bij stijgende perso-

nenmobiliteit het marktaandeel.” Men streeft dus in 

het SMPU niet naar een relatieve stijging. Betreu-

renswaardig. Helaas hebben wij daarover vandaag 

echter niets te zeggen. 

Ik kom nog even terug op de woorden van de heer 

Van Ee van de fractie van het CDA. Hij pleitte voor 

een integrale afweging van veiligheid in relatie tot 

doorstroming van verkeer en afwaardering. Ook wij 

zouden graag een voorstel zien van Gedeputeerde 

Staten waarin wij kunnen komen tot een dergelijke 

integrale afweging. Wij hechten er daarbij aan dat 

bij deze integrale afweging ook de natuurbelangen 

worden betrokken. Dat laat onverlet dat wij als 

provincie in de tussentijd de verantwoordelijk-

heid houden zoveel mogelijk onveilige situaties op 

te lossen. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan de 

Maarsbergseweg, een trajectonderdeel van de N226. 

Ook wij zullen graag de motie van de fractie van GL 

ondersteunen wat betreft de N226. Dit is inmiddels 

een langslepende kwestie. Wij roepen het college 

op een onderzoek te doen naar de veiligheid van de 

Maarsbergseweg en de mogelijkheid van snelheids-

verlaging en daarmee op creatieve wijze om te gaan.

Het beoordelingskader is meermalen aan de orde 

geweest. De fractie van D66 heeft daarover wijze 

woorden gesproken. Leefbaarheid en milieu zijn 

daarbij aan de orde gekomen. Wij willen daaraan 

graag “ecologie” toevoegen; dit zou in de afweging 

meegenomen moeten worden.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Provincie Utrecht, het hart van Neder-

land. Wij hebben het indirect over het een dreigend 

verkeersinfarct in dit gebied. Het interessante is 

dat het zich niet alleen voordoet rondom steden 

als Utrecht, maar ook bijvoorbeeld in een prachtig 

bosgebied als Lage Vuursche. Op allerlei plekken in 

de provincie zien wij dat de boel klem loopt. 

Wat nu voorligt is een aantal aanbevelingen, voort-

bordurend op bestaand beleid. Dit, terwijl wij 
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keuzes moeten maken voor de leefbaarheid en de 

kwaliteit van dit gebied: Utrecht als stedelijk geheel 

en ook landschappelijk gezien. Wij zouden in feite 

moeten werken aan iets nieuws. Ik stel daarom 

aan de Staten voor een nieuw concept. Dat is niet 

zomaar gevonden. Wij zijn in feite aan het voort-

borduren op een aantal zaken. Wij zijn bezig met 

openbaar vervoer, maar dat is niet toereikend. Dus 

in feite zouden wij, als het gaat om de Pakketstudies, 

in de toekomst moeten kijken in hoeverre wij aan 

een nieuwe verkeersmythe – als het om Utrecht gaat 

– zouden kunnen werken. Dus: welke keuzes zouden 

er kunnen worden gemaakt? Ik roep de Staten op 

wat dat betreft eens te kijken in hoeverre wij met 

elkaar structureler kunnen zoeken naar keuzes die in 

2015 of 2020 de problemen die er nu liggen anders 

zouden vormgeven.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 1�.�� tot 18.02 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het doet je goed dat zoveel mensen zich 

druk maken over de bereikbaarheid van onze regio 

en alles wat daarmee samenhangt. Het was boeiend 

te horen hoeveel mensen allerlei opvattingen over 

verkeer en mobiliteit naar voren brachten. Toch, en 

mevrouw Bodewitz zei dat terecht, gaat het eigenlijk 

over de NvW. Ik ga dus even terug naar datgene 

waarover wij het in feite hebben.

Er is een SMPU vastgesteld. Daarna is er een nota 

Mobiliteit, een rijksnota, gekomen en op grond 

daarvan moest het SMPU worden bijgesteld. Dat is 

gebeurd en op enig moment is dat in de commissie 

aan de orde geweest. Vervolgens, zoals gebruikelijk, 

is dat de inspraak ingegaan. Daarop zijn tien reacties 

ontvangen en die tien reacties beantwoorden wij nu. 

Ik stel vast dat iedereen die reacties heel goed gele-

zen heeft en daarover allerlei opvattingen heeft en 

datgene wat hem of haar beroert naar voren brengt. 

Ik zal daarom uitvoerig stilstaan bij de gemaakte 

opmerkingen. 

Allereerst stellen wij vast dat het gaat over een 

SMPU, een Strategisch Mobiliteitsplan. Dat houdt 

in dat wij het niet over allerlei heel concrete dingen 

hebben, maar veel meer over de vraag: wat wil je 

met elkaar bereiken? Dit staat dan even los van de 

Pakketstudies. 

Soms word je geconfronteerd met allerlei lastige ge-

vallen en zaken die niet goed gegaan zijn. Daarvoor 

vragen de Staten aandacht. De heer Van Ee noemde 

bijvoorbeeld de N198 en zei dat die weg eigenlijk 

niet erg goed is. Nu, het is de vraag of dat klopt. Het 

college neemt zijn opmerking echter wel serieus, 

want veiligheid is natuurlijk hartstikke belangrijk. 

Wij kunnen niet zeggen dat het ons alleen maar gaat 

om de bereikbaarheid en dat wij ons niets aantrek-

ken van de veiligheid. Dat kan natuurlijk niet. En 

ook al zullen wij niet te veel op de details ingaan, 

ik wil toch zeggen dat die N198 is aangepakt in 

samenhang met de gemeente. Wij kijken of die weg 

verbeterd kan worden, want als daar ongelukken 

gaan gebeuren doordat er veranderingen zijn aange-

bracht, dan is er iets niet goed gegaan. Dat zou kun-

nen, maar dat weet ik niet. Tegen de heer Van Ee wil 

ik zeggen dat wij nog een keer een afweging zullen 

maken over de veiligheid. En nogmaals: veiligheid is 

van groot belang, maar het is meer dan alleen dat. 

Wij praten namelijk over integrale afwegingen. En 

wat zijn integrale afwegingen? Dat zijn bereikbaar-

heid, veiligheid, luchtkwaliteit, geluidskwaliteit, 

natuur, problemen die je elders kunt verwachten, 

ecologie. Al dit soort zaken, en misschien zijn er nog 

meer, horen bij die integrale afweging, waardoor je 

tot goede conclusies kunt komen. 

De heer Van Ee heeft ook gevraagd wat de rol van 

de Staten is als er met zoveel mensen wordt ge-

sproken. Ik wijs op de brief die naar de Staten is 

gestuurd, waarin staat op welke momenten de Staten 

iets kunnen verwachten rondom het UVB. Het UVB 

is niets anders dan een samenwerking van verschil-

lende autoriteiten. Dat laat onverlet dat de Staten 

hun eigen verantwoordelijkheid blijven houden, om-

dat het UVB niet de rol van de Staten overneemt. 

Er dient een evenwichtige afweging te komen. Dat is 

absoluut waar. Een aantal fracties heeft iets gezegd 

over rekeningrijden of over een andere manier beta-

len voor mobiliteit. Het college heeft in het voorlig-

gende SMPU+ duidelijk gemaakt dat anders betalen 

voor mobiliteit alleen dán ingevoerd kan worden als 

aan heel veel voorwaarden wordt voldaan. Die voor-

waarden zijn: geen extra druk op het onderliggend 

wegennet, de burger moet niet zwaarder belast wor-

den, enzovoort. Kortom, er moet aan allerlei voor-

waarden worden voldaan. De commissie Nouwen, 

ingesteld door het Kabinet, zegt dat op het moment 
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waarop er sprake is van kilometerheffing of beprij-

zing, die gelden weer teruggaan in mobiliteit. Dat 

zijn niet alleen wegen, maar dat kan ook openbaar 

vervoer zijn. Dus, hetgeen iemand betaalt, komt 

terug in een verbetering: doorstroming, openbaar 

vervoer, enzovoort. Onder die voorwaarden kun je 

op enig moment zeggen dat anders betalen voor 

mobiliteit een oplossing is om ervoor te zorgen dat 

het wegverkeer gemakkelijker doorstroomt. Er moe-

ten dus eerst goede oplossingen bedacht worden. 

Van rijkswege is men daarmee nog steeds bezig. 

Het gaat bij de Pakketstudies met name om de vraag 

hoe je de bereikbaarheid van de regio kunt verbete-

ren. Daarom zijn die Pakketstudies opgenomen in 

Randstad Urgent. 

De fractie van de VVD sprak over de N230 en 

merkte op dat er onrust was gezaaid. Nee, die on-

rust is ontstaan doordat wij in de kerstbrief aan de 

minister duidelijk hebben gemaakt wat de no re-

gret-maatregelen waren en wat daarvan de gevolgen 

waren. Daarbij is bijvoorbeeld uitgesproken dat er 

geen A2,5 zou komen. Nu, dat is helder. Wat ook in 

het UVB is afgesproken, is dat de verlengde N230 

een mogelijkheid is. Niet meer en niet minder. Dat 

betekent: een nader onderzoek naar de vraag of die 

N230 in het kader van de totale oplossing van de 

draaischijfproblematiek een goede oplossing is. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Past dit in de ‘ladder van Verdaas’? Op het mo-

ment dat je onderzoek doet, klinkt het namelijk alsof 

andere overwegingen al hebben plaatsgevonden. Is 

dat zo? Is er al gekeken naar andere oplossingen voor-

dat er aan een dergelijk onderzoek gedacht wordt?

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! In het kader van de Pakketstudies is daarnaar 

gekeken. Laat ik de A2,5 als voorbeeld nemen. Dat 

zou betekenen dat het verkeer van de A4 gebruik gaat 

maken van de A2,5. Met andere woorden: daarmee 

wordt het paard achter de wagen gespannen.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Op het moment dat er een onderzoek wordt 

gestart, geef je echter wel aan dat je een bepaalde 

richting op denkt. De ‘ladder van Verdaas’ geeft juist 

aan dat je eerst andere opties onderzoekt voordat je 

überhaupt naar deze optie kijkt. Mijn vraag blijft dus 

of er gekeken is naar andere oplossingsrichtingen 

voordat er überhaupt gedacht wordt aan een weg.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! De ‘zevenklapper van Verdaas’ is iets wat van-

middag ook al is genoemd. In het NRC heb ik ge-

zegd dat ik dat heel goed vind. Daarover zijn wij het 

niet oneens. Alleen, wij praten over een totaalpakket 

van maatregelen. Dat betekent dat je het ‘pakket van 

Verdaas’ heel strikt kunt gebruiken voor de oplos-

sing van één probleem. Op het moment dat je heel 

veel problemen bij elkaar hebt, zul je dat ‘pakket van 

Verdaas’ op het totale pakket moeten neerleggen. 

Daarbij moet je ook nog een aantal andere rand-

voorwaarden meenemen en dan krijg je het afwe-

gingskader. Daarom hebben wij een afwegingskader 

gemaakt, dat niets anders inhoudt dan de vraag: hoe 

gaan wij met elkaar beoordelingen op eenzelfde wij-

ze doen in de toekomst? Over de N230 wordt op dit 

moment gezegd dat het misschien een oplossinkje in 

het totaalpakket zou kúnnen zijn. Dat weten wij nog 

helemaal niet. Het kan best zijn dat die weg afvalt. 

Dat kan heel goed. Het is echter absoluut onjuist nu 

al allerlei mogelijke oplossingen te schrappen terwijl 

je nog geen goed antwoord kunt geven. Dat komt in 

een later stadium naar de Staten toe.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Betekent het volgens de gedeputeerde dat de 

‘ladder van Verdaas’ inhoudt dat je alles tegelijkertijd 

kunt onderzoeken en dat je, terwijl je nog niet weet 

of er andere oplossingsrichtingen zijn, al kijkt naar de 

mogelijkheid van wegverbreding en wegaanlegging?

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! De heer Van Ee sprak daar ook over en zei dat 

als je ergens een probleem hebt opgelost, je je moet 

afvragen wat de effecten zijn voor allerlei andere 

zaken. Daarom werken wij met stroomschema’s. 

Daarin maak je duidelijk wat een beslissing inhoudt 

voor allerlei andere zaken. Het hele verhaal van 

Verdaas moet je in z’n geheel naast de verschillende 

mogelijkheden in het totale pakket leggen. Dat leidt 

dan op enig moment tot een aantal aanbevelingen 

en conclusies, dat aan de Staten wordt voorgelegd. 

Er moet dus voor gezorgd worden dat je geen din-

gen wegstreept, die wellicht een oplossing zouden 

kunnen bieden. Anders hoeft je ook niets te onder-

zoeken. Ik zou daarom zeggen: onderzoek alles en 

behoudt het goede.

Kunst op Rotondes. De fracties van de VVD zegt 

dat kunst heel belangrijk is, maar dat zij veiligheid 

veel belangrijker vindt. Ik ben het daarmee wel eens. 
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Over Kunst op Rotondes hebben wij in het verleden 

afspraken gemaakt. Ik vind dat op het moment dat 

je een weg of een rotonde aanlegt, het helemaal niet 

zo gek daar iets aardigs te doen. Zo heb je bij gebou-

wen een 1%-regeling om daarmee iets aan kunst of 

verfraaiing te doen. 

Mevrouw Blom sprak over openbaar vervoer, de 

fiets, de auto en asfalt en zij sprak ook over Verdaas. 

Zij heeft gelijk: je zult, als het gaat over mobiliteit, 

alleen maar een oplossing kunnen krijgen, als je het 

totale pakket bekijkt. Dan is de eerste vraag of wij 

moeten reizen. De tweede vraag is of je ook kunt 

reizen op andere tijdstippen dan op de tijdstippen 

dat er files ontstaan. Een andere vraag kan zijn of je 

ook gebruik kunt maken van de fiets, de bus, enzo-

voort. Kortom: je moet daarin een totaal pakket aan 

maatregelen meenemen. In de draaischijf, waarover 

wij het nu hebben, wordt alles in samenhang beke-

ken. Dat is juist zo boeiend en de Staten krijgen nog 

heel leuke afwegingen te maken op grond van de 

getallen die wij nog moeten onderzoeken. 

Normen of streefwaarden? Ik vind dat “streefwaar-

den” een beter woord is dan “normen”, zeg ik tegen 

mevrouw Blom. Dat moeten wij dus veranderen. 

Er is een amendement ingediend over de Stichtse 

Lijn, alleen heet het dan geen “Stichtse Lijn” meer. 

Dat is heel goed. 

In amendement A2 staat de nieuwe zin “Verder zal 

een verkenning naar uitbreiding van het bestaande 

spoornet c.q. Hoogwaardig Openbaar Vervoer, 

Utrecht – Almere, en eventueel daarop aantakkend 

Amersfoort –Almere ...”. Wij hebben altijd met el-

kaar gezegd dat op het moment dat wij flink wat 

woningen gaan bouwen – wij hebben leergeld be-

taald in Amersfoort en Utrecht – wij moeten zorgen 

voor een goede bereikbaarheid. Als wij in het kader 

van de NV Utrecht besluiten 15.000 woningen bij 

Almere te gaan bouwen, dan zijn wij niet de enige 

die dat roepen. Ook Adrie Duijvenstein roept dat. 

Dat is ook volstrekt logisch. Het college kan dan ook 

positief adviseren over amendement A2.

De heer Bersch zegt dat het beoordelingskader een 

interne rol betreft. Dat is inderdaad zo. Die rol is 

opgenomen in het SMPU, omdat het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat dat heeft verzocht. Het is een 

methode, een soort meetlat, waardoor je ongelijk-

soortige processen naast elkaar kunt leggen en toch 

met elkaar kunt vergelijken. Daarmee kunnen wij 

naar de Staten komen en zeggen wat er, op grond 

van het beoordelingskader, zwaarder of lichter uit 

naar voren komt en dat het daarom goed zou zijn 

die of die oplossing te kiezen. Nu, dat is prima.

De heer Fastl diende twee moties in. Ik heb net al 

iets gezegd over de N230. Deze motie ontraad ik dan 

ook ten zeerste. De andere motie betreft de N226. 

De N226 is de afgelopen Statenperiode vele malen 

in de commissie aan de orde geweest. Ik heb hier 

een heel verhaal en als de Staten dat wensen, lees ik 

het voor. Als de Staten dat niet wensen en zeggen 

er in de commissie nog een keer op terug te willen 

komen, vind ik het ook goed. 

De VOORZITTER: Ik stel voor dat u in het kort 

vertelt wat er op papier staat en dat u uw oordeel 

over de motie uitspreekt. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! DeN226 is de afgelopen periode uitvoerig aan 

de orde geweest. Er zijn heel veel verbeteringen aan-

gelegd. Over deze weg is ingesproken en er is gezegd 

dat er heel veel problemen zijn en dat er nooit naar 

iemand is geluisterd. Dat is echter niet waar en ik 

kan dat op een bepaalde manier ook aantonen. Ik 

wil de motie over de N226 dan ook ontraden. 

De heer Streefland vroeg hoeveel kilometer weg er 

is aangelegd vanaf 2006. Ik zal het met alle plezier 

voor hem nakijken. Op dit moment weet ik dat echt 

niet.

Mevrouw Versteeg sprak ook over de integrale af-

weging en over leefbaarheid en milieu als randvoor-

waarden voor de Pakketstudies. Een randvoorwaarde 

is voor mij heel belangrijk; dat bepaalt waarbinnen 

je dient te functioneren. Dat geldt ook voor veilig-

heid. 

Amendement A3. Ik heb in de commissie hierover 

al gezegd dat alles wat je met elkaar afspreekt, nog 

geen computer is. Dat betekent dat je altijd bestuur-

lijke afwegingen kunt maken. Amendement A3 voegt 

daar echter niets aan toe. Ik zou zeggen: doet u dat 

vooral niet.

Mevrouw SMIT (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Volgens mij heb ik nog geen antwoord gekregen op 

de vraag hoe het college denkt de integraliteit van de 

Pakketstudies te zekeren. Mijn idee was dat te doen 

bij de omzetting van het streekplan naar de struc-

tuurvisie.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Het voordeel dat je met heel veel partijen bij 
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elkaar zit, is dat je gezamenlijk bezig bent met om 

een goed verhaal te maken. Anders bedenkt iedereen 

los van elkaar zijn oplossingen. Het nadeel ervan is 

dat je op enig moment komt tot moeilijke keuzes. 

Daarom is dat beoordelingskader nodig. Anders 

krijg je op het eind te maken met ‘vluchtgedrag’. 

Iemand die ergens last van heeft, terwijl de rest er 

voordeel van heeft, zal zeggen ertegen te zijn. Dat 

betekent dat op enig moment de provincie gebruik 

moet maken van de mogelijkheden die zij heeft. 

Nu komt er een nieuw ruimtelijk-ordeningskader, 

het nieuwe instrumentarium van de WRO. Ik zou 

mij dus heel goed kunnen voorstellen dat dit soort 

zaken die van bovenlokaal belang zijn, een belang-

rijke rol gaan spelen in de discussie rond die nieuwe 

WRO.

Tweede	termijn.

De heer VAN EE (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij verschillen waarschijnlijk van mening over de 

situatie bij de N198. De gedeputeerde zei dat er 

overleg is geweest met de gemeente. Wij hebben 

daarover met de gemeente ook contact gehad en zij 

heeft nadrukkelijk gezegd zeer ongelukkig te zijn 

met de inrichting zoals die nu heeft plaatsgevonden. 

Ik ben de stelling aangegaan dat er een fietsonveilige 

situatie is gecreëerd en heb gevraagd met voorstellen 

te komen die situatie te veranderen. Ik ben daarom 

blij met de toezegging van de gedeputeerde dat er 

voorstellen zullen komen, maar wij zullen die be-

oordelen op de uitvoering ervan. Totnogtoe zijn wij 

niet gelukkig met de situatie. 

Wat betreft de beleidsnotitie heb ik niet gevraagd 

een keer integraal over een aantal zaken te praten. Ik 

heb in het kader van die erftoegangswegendiscussie 

vragen gesteld over: van 80 km/uur naar 60 km/uur 

en het wel of niet afwaarderen van erftoegangswe-

gen. Daarover zie je telkens de discussie ontstaan en 

ook over: wel of niet bebouwde kom en wel of niet 

een gevaarlijke situatie. Het gaat er mij om dat wij 

als commissie daarover eens van gedachten wisselen 

om tot een eenduidig beleid te komen. Bij de inrich-

ting van toekomstige, nieuwe delen van provinciale 

wegen kunnen wij dan met dat beleid uit de voeten. 

Ik heb begrepen dat een aantal fracties mij daarin 

steunt. Ik zou daarom graag de toezegging van de 

gedeputeerde nog een keer duidelijk willen horen. 

De gedeputeerde is niet ingegaan op de Ponlijn. Dat 

doet mij deugd, want dat betekent dat hij staat te 

trappelen van ongeduld om over een aantal weken 

met voorstellen voor dat onderzoek te komen. Dat is 

heel nadrukkelijk wat wij in voorgaande motie met 

elkaar hebben afgesproken. Dus daar zijn wij geluk-

kig mee. 

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! In 

de eerste termijn heb ik vrijwel elke fractie horen 

zeggen dat de ambitie op het gebied van openbaar 

vervoer te laag is. Ik heb daarom een amendement 

opgesteld. Het lijkt mij van toepassing dat wij wil-

len dat die ambitie groeit. Ik zal het amendement 

voorlezen:

Amendement	A4	(SP).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008;

overwegende:

•  dat het openbaar vervoer in hoge mate kan bijdragen 

aan het oplossen van mobiliteitsproblemen;

besluiten:

•  het eerstgenoemde doel voor openbaar vervoer op 

pagina 41 te wijzigen in:

  “Het openbaar vervoer levert een bijdrage aan de be-

reikbaarheid van de provincie Utrecht. Het openbaar 

vervoer (bus en trein) in Midden-Nederland heeft 

een toenemend marktaandeel van de personenmobi-

liteit.”

Wat betreft het geld dat daarvoor nodig is, komen 

wij een aardig eind met de Pakketstudies en mis-

schien kunnen wij ergens anders nog wat vinden. 

Het leek mij echter goed de doelstelling alvast vast 

te leggen. 

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer FASTL (GL): Mijnheer de Voorzitter! Iets 

over de reacties op onze moties. Wat betreft de ver-

lengde N230 is duidelijk aangegeven dat het ‘een’ 

mogelijkheid is. Wat mij opviel was dat de PvdD 

vroeg of er aan andere, eerdere aspecten was ge-

dacht, waarop er een weifelend nee kwam van de 

gedeputeerde. Daarna volgde een heel relaas, waarbij 
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het leek alsof het goed doordacht was en dat het 

paste in het plan. Het is sowieso verrassend – gezien 

die ‘7-sprong van Verdaas’ - dat gedeputeerde Ekkers 

alleen maar sprak over het totaaleffect en niet over 

dit soort wegen in het bijzonder. Ik blijf in elk geval 

achter de hierover ingediende motie staan.

Wat betreft de N226 hoorde ik dat de gedeputeerde 

het vermoeden had dat wij niet goed zouden hebben 

geluisterd naar de bewoners. Ik heb niet voor niks 

het tunneltje achterwege gelaten en andere Nimby-

aspecten. Ik heb alleen gekeken naar de aspecten die 

daadwerkelijk hout snijden. Als je daarnaar kijkt, 

komt er voor onze fractie een logisch besluit uit 

naar voren. Het gaat er dus niet om naar wie je wel 

of niet hebt geluisterd. Wij zitten met een bepaalde 

situatie en die noopt tot een oplossing. Er is in het 

verleden al heel veel aan gedaan, maar gebleken is 

dat dat niet afdoende was. Vandaar deze motie.

De fractie van de VVD heeft een amendement inge-

diend en brengt ons bijna op slinkse wijze in verle-

genheid. Wij willen namelijk ook graag dat er extra 

geld naar gemeenten gaat, maar niet ten koste van 

het onderwerp dat wij in het verleden zelf hebben 

ingebracht, namelijk Kunst op Rotondes. Kijk, wij 

gaan natuurlijk niet het ene GL-onderwerp inruilen 

voor het andere GL-onderwerp, en zeker niet kunst 

voor veiligheid. Als het nu kunst voor extra fietspa-

den en oversteekplekken was, dan hadden wij dat 

misschien nog wel ondersteund. In dit geval helaas 

niet.

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ga kort in op twee punten. De openbaar-vervoer-

verkenning is niet aan de orde geweest. Wij vinden 

het nog steeds vreemd dat er een tekst staat over 

een openbaar-vervoerverkenning terwijl wij daarvan 

geen kennis hebben genomen. De vraag blijft staan 

wanneer wij die tegemoet kunnen zien. 

Het sociale karakter van openbaar vervoer is ook 

niet aan de orde gekomen. Wij kunnen ons echter 

goed voorstellen daarover een keer te praten in de 

commissievergadering. 

 

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer de 

Voorzitter! Gedeputeerde Ekkers dank ik voor zijn 

beantwoording. Ik had echter drie vragen gesteld. 

De gedeputeerde is ingegaan op één vraag, waarop 

hij helaas het antwoord niet wist.

Ik heb de volgende twee vragen dus nog openstaan. 

Er wordt gesproken over de opbrengsten van regio-

nale beprijzing, die beschikbaar moeten komen voor 

investeringen in bereikbaarheid. Zijn er rekenplaat-

jes van wat dit moet opleveren? Het volgende punt 

was het vervangende belastinggebied. De fractie van 

de VVD kon zich al niet voorstellen dat de beprij-

zing er zal komen, maar wat hierin staat is nog veel 

erger. Dit gaat naast beprijzing ook over een eigen 

belastinggebied. Ik gaf in overweging dat het daarbij 

gaat om een lastenverzwaring. Ik wil wel voorzeggen 

dat het wel zo is, maar ik wil graag horen wat de 

gedeputeerde daarover zegt.

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Het blijkt dat meerdere fracties graag willen zien 

dat, indien nodig, eventuele wegen kunnen worden 

afgewaardeerd van 80km-wegen naar 60km-wegen 

als de verkeersveiligheid en de sociale leefkwaliteit 

daarom vragen. De fractie van D66 is en blijft van 

mening dat het amendement dat voorligt een heel 

mooie opening biedt om daarover een keer met 

elkaar te praten. Wij hopen dan ook van harte dat 

de verschillende fracties hier in de Staten het amen-

dement ter harte zullen nemen. Dat de gedeputeerde 

dit kwalificeert als een amendement dat er helemaal 

niet toe doet en dat het niets toevoegt, vind ik onge-

looflijk en grote onzin. Iedereen die begrijpend kan 

lezen, kan het verschil begrijpen. Ons amendement 

wil zeggen: bied een opening om met elkaar in ge-

sprek te gaan over een oplossing van de problema-

tiek die er is bij die wegen buiten de bebouwde door 

daar integraal naar te kijken. Onze fractie bekruipt 

het gevoel dat het bij deze gedeputeerde niet een 

kwestie is van niet kunnen maar van niet willen. 

Als wij kijken naar Noord-Holland, dan zien wij 

dat daar heel anders met deze problematiek wordt 

omgegaan. 

Wat betreft het beoordelingskader, dat wij niet in-

tegraal vinden, zijn wij geenszins overtuigd door de 

zeer summiere uitleg of de visie die de gedeputeerde 

gaf. Wij vinden een randvoorwaardelijke positione-

ring van leefbaarheid en milieuaspecten onaanvaard-

baar en dat hierdoor niet gesproken kan worden van 

een integrale afweging. Een beoordelingskader dat 

onvoldoende aandacht geeft aan duurzaamheid en 

milieu, kan ertoe leiden dat de doorgetrokken N230 

dwars door Leidsche Rijn/Vleuten-de Meern als 

voorkeursvariant uit de bus zal komen.

Aangezien het beoordelingskader een belangrijk 

onderdeel vormt van het geactualiseerde SMPU, dat 

wij onvoldoende integraal vinden, en dit bovendien 
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niet ter beoordeling aan derden waaronder de NMU 

is voorgelegd, zal de fractie van D66 ten aanzien van 

dit onderdeel straks met een stemverklaring komen. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Dat wij zo-even hebben gesproken over de 

N226 en onze zorgen daarover hebben geuit, wil 

niet zeggen dat wij van mening zijn dat de provincie 

helemaal niets aan deze weg zou hebben gedaan. Het 

is bekend dat de provincie daar inderdaad een en 

ander aan heeft gedaan en veel overleg heeft gehad 

met de bewoners. Dat wil niet zeggen dat het pro-

bleem is opgelost. Daar gaat het ons om. Het pro-

bleem is, in elk geval in de ogen van de bewoners, 

niet opgelost. Daarom zouden wij, als volksvertegen-

woordigers, graag zien wat het probleem nu precies 

inhoudt. Er is blijkbaar een verschil van mening. In 

de eerste plaats over de vraag of het echt verkeers-

onveilig ís. De bewoners maken duidelijk dat er 

naar een veel te groot trajectdeel is gekeken bij de 

afweging van de verkeersveiligheid. Of één specifiek 

deel bijzonder onveilig is, is iets waarnaar wij graag 

nader onderzoek gedaan willen hebben. 

Vervolgens was er het punt dat er allerlei belem-

meringen zijn genoemd voor het afwaarderen van 

de weg. Dat is de oplossingsrichting geweest, die de 

bewoners hebben genoemd. Wij zijn van mening 

dat er creatief gekeken moet worden naar oplos-

singsrichtingen. Op het moment dat gezegd wordt 

dat het niet mogelijk is om voor een kleiner deel 

af te waarderen naar 60km, omdat het anders juist 

onveiliger zou worden en mensen plotseling zouden 

afremmen, gaan wij ervan uit dat daarvoor creatieve 

oplossing zijn te bedenken. Als het argument wordt 

aangevoerd dat het slecht te handhaven is, gaan wij 

ervan uit dat ook daarvoor goede oplossingen zijn te 

bedenken. Wij vragen daar dus een stuk creativiteit. 

Wij verzoeken dat middels de volgende motie:

Motie	M7	(PvdD,	D66).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bij een op 

18 februari 2008;

kennis genomen hebbende van het geactualiseerde 

SMPU;

constaterende:

•  dat het college van Gedeputeerde Staten ambieert om 

het aantal verkeersdoden van 2002 tot 2020 te laten 

dalen met �0% en het aantal ziekenhuisgewonden in 

dezelfde periode met 40% (zie gezamenlijk beoorde-

lingskader Pakketstudies, pagina 22);

overwegende:

•  dat de Bewonersgroep Maarsbergseweg zich ernstige 

zorgen maakt over de veiligheid van de Maarsbergse-

weg (N228 hm �1.� – ��.�);

•  dat zich in 200� en 200� wederom veel verkeersonge-

vallen hebben voorgedaan op de Maarsbergseweg;

•  dat het college van Gedeputeerde Staten met de Be-

wonersgroep Maarsbergseweg van mening verschilt 

over de mate van verkeersonveiligheid van de Maars-

bergseweg;

•  dat het college van Gedeputeerde Staten voor de 

vergadering van de commissie IME d.d. 22-0�-200� 

de ongevallencijfers heeft gepresenteerd van een groter 

traject van de N22� dan enkel de Maarsbergseweg 

(hm ��.2 – ��.�), waardoor de verkeersveiligheid van 

de Maarsbergseweg niet exact in beeld is gebracht;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

•  een verkeersveiligheidsanalyse op te stellen op 

basis van recente verkeersongevalcijfers specifiek 

betrekking hebbend op het traject Maarsbergseweg 

(N22�, hm �1.� – ��.�) en op basis daarvan een 

vergelijking met de andere provinciale wegen in de 

provincie Utrecht te maken;

•  en indien uit de analyse blijkt dat de Maarsbergseweg 

als onveilig gekwalificeerd kan worden, een voorstel 

voor mogelijke oplossingsrichtingen aan Provinciale 

Staten voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-

kend en maakt derhalve onderdeel uit van de beraad-

slagingen. De motie kan worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Met de Pakketstudies krijgen wij meer 

inzicht in de problematiek en mogelijke oplossings-

richtingen. Dus dat kan een aanleiding zijn om, wat 

ik in eerdere instanties heb gezegd, ons te beraden 

op de keuzes die wij gaan maken. Wat is vergeten, is 

dat niet alle problemen op te lossen zijn; er zullen 

keuzes gemaakt gaan worden. Naar aanleiding van de 

uitkomsten van de Pakketstudies, zal de vraag aan de 

Staten zijn of wij daarover bij elkaar gaan zitten om 
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in groepen te gaan brainstormen over het toekom-

stige plaatje voor de provincie Utrecht en hoe wij als 

Staten daaraan richting zullen geven.

De VOORZITTER: Ik stel voor dat de nog ontbre-

kende motie M7 en amendement A4 worden ver-

spreid. Ik schors de vergadering.

Schorsing van 18.�� uur tot 18.42 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! De heer Van Ee kwam terug op de N198. Die 

weg bevalt ons ook niet. Een onafhankelijk bureau zal 

gevraagd worden een onderzoek te doen en te kijken 

wat daar allemaal nog mee gebeuren kan en wat er 

verbeterd kan worden. Het is goed de discussie te 

voeren over de provinciale wegen en over de snelheid. 

Ik zeg de Staten toe te komen met een notitie, zodat 

wij daarover in de commissie kunnen spreken.

De heer Bersch diende opnieuw een motie in. Ik moet 

vaststellen dat het SMPU+ een reactie is op de inspraak 

op een eerder stuk. Als daarin nu ineens iets heel anders 

wordt neergezet, namelijk een soort wens: “Het open-

baar vervoer levert een bijdrage aan de bereikbaarheid 

van de provincie Utrecht.” Natuurlijk is dat zo. Als het 

openbaar vervoer een toenemend marktaandeel heeft 

van de personenmobiliteit daar waar op dit moment 

sprake is van een afname, dan kun je dat wel wensen, 

maar als je niet zegt hoe je dat wilt bereiken, lijkt mij dat 

niet passend binnen de structuur van de discussie die 

wij nu met elkaar voeren.

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik vraag de gedeputeerde of ik het goed begrijp dat 

hij in feite een toezegging doet dat hij komt met een 

soort beleidsnotitie over de erftoegangswegen binnen 

en buiten de bebouwde kom en over hoe wij daarmee 

omgaan.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik zeg de Staten toe dat er een discussie komt 

in de commissie op grond van een notitie over de 

60km- in plaats van 80km-provinciale wegen. Daar-

bij kunnen de Staten de wegen binnen de bebouwde 

kom betrekken.

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dan trekken wij amendement A3 in.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! De fractie van de PvdA sprak nog over de 

openbaar-vervoerverkenning. Zodra die verkenning 

gereed is, zal deze aan de Staten worden gestuurd. 

Overigens is dat één onderdeel van het totaal aan 

afwegingen die wij integraal – ik zeg het nog maar 

een keer: integraal – met elkaar zullen moeten maken. 

Natuurlijk heeft openbaar vervoer ook een sociaal 

karakter, want het gaat niet alleen om doorstroming. 

Er is een aantal mensen dat van het openbaar vervoer 

gebruik móet maken, waar andere mensen er mis-

schien wel gebruik van zouden kúnnen maken. 

De fractie van de ChristenUnie sprak over regionale 

beprijzing en vervanging van het belastinggebied. Ver-

vanging van het belastinggebied is alleen aan de orde 

als de motorrijtuigenbelasting afgeschaft zou worden 

in het kader van beprijzing omdat de provincie dan 

geen opcenten meer krijgt. In de Kamer is daarover 

gezegd dat er ook dan de nodige gelden moeten zijn 

voor de provincie om haar boekhouding in orde te 

kunnen maken. Het geld dat opgebracht wordt door 

mensen die meebetalen aan beprijzing, moet dan 

vervolgens ten goede komen aan de infrastructuur.

Mevrouw Bodewitz sprak over de N226. Zij diende 

een motie in en vroeg daarin om een verkeersvei-

ligheidsanalyse. Ik heb al duidelijk gemaakt dat de 

problematiek van de N226 een problematiek is die 

al heel lang bekend is. Ik stel voor op korte ter-

mijn – dat kan wat mij betreft in de eerstvolgende 

vergadering – met elkaar over de N226 te spreken. 

Dan zal ik een ambtenaar verzoeken een uitvoerige 

toelichting te geven van wat er allemaal de afgelo-

pen jaren is gebeurd. Dan kunnen wij met elkaar 

bekijken of er nog meer moet gebeuren of dat het 

allemaal voldoende is geweest. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Dan trek hierbij de motie in. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Snyders maakte een heel goede 

opmerking: wij zullen keuzes moeten maken naar 

aanleiding van de Pakketstudies. Dat is volstrekt 

juist. Wij kunnen niet blijven aanmodderen, maar er 

zullen definitieve keuzes gemaakt moeten worden in 

het kader van de bereikbaarheid van onze regio. Met 

alle randvoorwaarden daarbij.

De heer VAN EE (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben expliciet gevraagd een toezegging te 
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doen bij dat onderzoek dat u gaat uitvoeren naar de 

N198, het verkeersveiligheidsaspect mee te nemen. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Dat zal gebeuren, want dat is de oorzaak van 

de problemen. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen en ga 

over tot de afhandeling en de besluitvorming. Ik stel 

vast dat amendement A3 is ingetrokken. Ik stel aan 

de orde amendement A1.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinci-

ale Staten amendement A1 te verwerpen. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

VVD en de PvdD.

De VOORZITTER: Ik stel aan de orde amendement 

A2.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten amendement A2 te aanvaarden. 

De VOORZITTER: Ik stel aan de orde amendement 

A4.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinci-

ale Staten amendement A4 te verwerpen. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van de SP, 

D66, GL, de PvdD en Mooi Utrecht.

De VOORZITTER: Ik stel aan de orde het besluit 

zelve.

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij zijn voor het SMPU, maar met de aante-

kening dat wij het beoordelingskader onvoldoende 

integraal vinden. Wij vinden bovendien dat dit had 

moeten worden voorgelegd voor beoordeling aan 

derden. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is gepleit voor een steviger verhaal; 

een trendbreuk. Mogelijk wordt dat zichtbaar bij de 

Pakketstudies. Vooralsnog zij wij tegen het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel, met de aantekening dat de fractie van Mooi 

Utrecht geacht wordt tegen het voorstel gestemd te 

hebben en met inachtneming van de stemverklaring 

van de fractie van D66.

De VOORZITTER: Ik stel aan de orde motie M5.

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn tegen de motie, omdat wij denken dat een 

brede studie gewoon mogelijk moet zijn. Eerlijk 

gezegd kunnen wij ons niet voorstellen dat dit door 

zal gaan als ook de gemeente tegen is.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M5 te verwerpen. Voor de motie heb-

ben gestemd de fracties van de SP, GL, ChristenUnie, 

D66, de PvdD, Mooi Utrecht.

De VOORZITTER: Motie M7 is ingetrokken. Ik stel 

aan de orde motie M6. Ik constateer dat deze motie 

wordt gehandhaafd.

De heer VAN EE (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De 

N226 is wel degelijk een doorstromende weg en van 

groot belang voor de afwikkeling van het verkeer. 

Wel of niet een erftoegangsweg is een punt dat wij 

terugkrijgen in de commissie. Op dit moment zijn 

wij daarom tegen de motie.

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn tegen en sluiten ons daartoe aan bij de 

woorden van de heer Van Ee van de fractie van het 

CDA.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M6 te verwerpen. Voor de motie heb-

ben gestemd hebben gestemd de fracties van GL, 

D66, de PvdD en Mooi Utrecht.

Agenda	vitaal	platteland:	vaststellen	Uitvoerings-

programma’s	2008.

De heer SELDENRIJK (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Het CDA was en is nog steeds tegen het vaststel-

len van de uitvoeringsprogramma’s van de agenda 

Vitaal Landelijk Gebied door Provinciale Staten. 

Dit is een taak van Gedeputeerde Staten, namelijk: 

zorgdragen voor de uitvoering van door de Staten 

vastgesteld beleid. Daarom zijn wij zowel in de com-

missie als hier in de Staten op dit punt zeer terug-

houdend om een inhoudelijke bijdrage te geven over 

de Uitvoeringsprogramma’s 2008. 
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Helaas bleek tijdens de commissiebehandeling 

dat de discussie niet ging over de inhoud van het 

Uitvoeringsprogramma, maar vooral over proces- 

en organisatiestructuur. Dat is volgens het CDA 

enerzijds uitvoerig besproken en zal anderzijds 

voldoende aan bod komen bij de behandeling van 

de Statenbrief die binnenkort in de commissie zal 

worden besproken en de basis vormt voor de uitvoe-

ringsprogramma’s voor volgend jaar. 

Het CDA is van mening dat er in een jaar veel ge-

beurd is. In alle gebieden is inmiddels een uitvoe-

ringsorganisatie aan het werk. Er wordt op dit mo-

ment hard gewerkt om de Agenda Vitaal Landelijk 

Gebied ten uitvoer te brengen. Zeker, wij realiseren 

ons terdege dat nog niet overal in de gebieden alles 

vlekkeloos verloopt, dat de ambities hoog zijn even-

als de tijdsdruk. Dat los je echter niet op door steeds 

weer te vervallen in een discussie over structuur van 

proces en organisatie. Het CDA is dan ook van me-

ning dat onze energie beter gestoken kan worden in 

de vraag hoe de provincie de gebieden nog beter kan 

ondersteunen in de uitvoering van de vastgestelde 

gebiedsprogramma’s. Dat is niet zozeer een discussie 

over de middelen, maar over de zogenaamde ge-

reedschapskoffer die onze partners in de gebieden in 

staat stelt om soms creatieve oplossingen te nemen 

bij de vraagstukken die er spelen en die een voortva-

rende uitvoering zeker ten goede zal komen. 

De uitvoering van de Agenda Vitaal Landelijk Ge-

bied zal en moet samen met onze partners in het 

veld gebeuren met ieder z’n eigen verantwoordelijk-

heden en taken. Het is zaak elkaar hierbij niet tegen 

te werken, maar te verstevigen. 

Laten wij niet te veel blijven hangen in structuur-

discussies, maar laten wij gewoon de Agenda Vitaal 

Landelijk Gebied uitvoeren op de manier zoals be-

doeld is en was door ons als Provinciale Staten.

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

hoop dat ik mijn verhaal net zo kort kan houden als 

mijn voorganger, want ook wij zitten er niet op te 

wachten dit onderwerp telkens weer aan de orde te 

stellen.

Tijdens de Statenvergadering van 5 november jongst-

leden heeft de VVD een aantal zorgen geuit over de 

organisatie en kwaliteit van gebiedsprogramma’s in 

een aantal AVP-gebieden. Deze zorgen hebben in de 

eerste plaats betrekking op het al dan niet in staat 

zijn van de gebieden om tot daadwerkelijke realisatie 

van de AVP doelstellingen te komen. Wij hebben er 

destijds desondanks voor gekozen om de gebiedspro-

gramma’s vast te stellen, om verdere vertraging in de 

uitvoering te voorkomen. Gelijktijdig is echter een 

amendement aangenomen, waarin wij als Staten een 

slag om de arm hebben gehouden voor wat betreft 

de gebieden die inhoudelijk of organisatorisch ogen-

schijnlijk hun zaakjes nog niet helemaal op orde had-

den. Niet met het idee dat wij die gebieden daarvoor 

willen afstraffen, maar vooral omdat wij hen in de 

gelegenheid willen stellen op een goede manier aan 

de gang te gaan de komende jaren. Een eerste mo-

ment om die vinger aan de pols te kunnen houden 

was bij het vaststellen van de Uitvoeringsprogramma’s 

2008. Tijdens de RGW-commissievergadering zijn wij 

helaas niet tot een volwaardige behandeling gekomen; 

daarom vandaag opnieuw. Hierbij is het niet onze 

bedoeling om in detail in te gaan op de uitvoerings-

programma’s. 

De uitvoeringsprogramma’s verschillen, evenals de 

gebiedsprogramma’s, in de mate van helderheid en 

concreetheid. De VVD is van mening dat dit recht-

streeks verband houdt met de mate waarin men 

in een gebied inhoudelijk en organisatorisch in de 

‘AVP-startblokken’ staat. Er moet wat de VVD betreft 

dan ook zo snel mogelijk duidelijk worden wie de 

komende jaren voor invulling en uitvoering van de 

AVP in die gebieden verantwoordelijk en dus ook 

aanspreekbaar is. 2007 was een overgangsjaar, 2008 

een aanloopjaar. Dat kunnen wij ons allemaal goed 

voorstellen, want het is vreselijk ingewikkeld. Wij 

hopen dan wel dat 2009 een regulier AVP-jaar wordt. 

Daar is nog wel wat voor nodig. Als om wat voor 

reden dan ook men er in een gebied niet in slaagt een 

overkoepelende gebiedsorganisatie op te zetten, mag 

dat niet leiden tot weer een jaar waarin uitvoerings-

programma’s uiteindelijk door de ambtenaren van 

de provincie worden opgesteld of waarbij je ervoor 

kiest een en ander uiteindelijk definitief terug te pak-

ken. Dit jaar moet de knoop doorgehakt worden. Een 

andere optie is een overkoepelende gebiedsorganisatie 

en lukt dat niet, dan is een aantal deelgebiedsorga-

nisaties ook prima. Maar: maak die keuze dit jaar en 

stel dat niet uit tot volgende jaren. Voor de VVD staat 

voorop dat helder moet zijn wie aan de slag gaat met 

de Kaderbrief 2009, en dus ook met de uitvoerings-

programma’s 2009, en wie aan te spreken is op de 

eerste rapportages over projecten van 2007 en 2008.

Die Kaderbrief werpt nog wel wat vragen bij ons 

op. Wellicht kan gedeputeerde Krol toelichten hoe 
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hij het proces van de Lentebrief en Zomerbrief voor 

zich ziet. In de commissie is dat volgens ons niet 

helemaal aan de orde gekomen. Als wij als Staten 

onze kaderstellende rol goed willen kunnen spelen, 

dan moeten wij aan de voorkant van het kader-

briefproces ons ding doen en niet aan de achterkant 

bij een Zomerbrief. De VVD wil voorkomen dat 

Gedeputeerde Staten in hun Lentebrief prioriteiten 

en bijsturing van programma’s voorstellen aan de 

gebieden, die na consultatie van de gebiedscommis-

sies alsnog door Provinciale Staten in de Zomerbrief 

moeten worden aangescherpt of veranderd. Wij 

willen voorkomen dat wij weer een situatie krijgen 

zoals in november, bij het vaststellen van de gebied-

sprogramma’s; eerst uitvoeringsprogramma’s vast-

stellen in de zomer en bij de gebiedsprogramma’s 

in november kun je als Staten je kaderstellende rol 

niet eens meer spelen, want dergelijke programma’s 

kun je met enig fatsoen dan niet meer aanpassen. 

De VVD is er dus opgebrand zo min mogelijk dub-

bele signalen uit te zenden naar de gebieden. In een 

later stadium zal de fractie van de PvdA hierover een 

motie indienen. 

Na twee kaderbriefloze jaren willen wij de gebieden 

meer houvast meegeven om een goed uitvoerings-

programma voor volgend jaar vast te stellen. Die 

helderheid willen wij vandaag erg graag geven. 

De heer MARTENS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Afgelopen november hebben wij hier de gebieds-

programma’s AVP besproken, een investeringspro-

gramma van bijna € 400.000.000 voor de komende 

zeven jaar. Meerdere partijen, waaronder de PvdA, 

hebben toen uitgesproken dat helaas niet alle ge-

biedsprogramma’s en de organisaties die moesten 

zorgen voor de uitvoering, op orde waren. Maar wij 

van de PvdA zijn de beroerdste niet. Voorop staat 

dat wij de ingeslagen weg willen steunen en wij 

hebben gezocht naar een balans tussen voortgang in 

de verschillende gebieden en het kunnen uitoefenen 

van onze taak als Staten. 

Aan de door Staten gestelde kaders was in november 

nog niet voldaan. Daarover waren Gedeputeerde 

Staten en Provinciale Staten het eens. Toen, en ook 

nu nog steeds. Dat was niet verwonderlijk; als wij 

als provincie met onze eigen organisatie tijd nodig 

hebben om om te schakelen bij deze decentralisatie, 

dan is dat bij de gebieden natuurlijk nog sterker het 

geval. Daarom heeft de PvdA in november, samen 

met de overgrote meerderheid van de Staten, een 

amendement aangenomen met daarin een aantal be-

langrijke besluiten. Die hebben ertoe geleid dat wij 

vandaag de uitvoeringsprogramma’s weer bespreken 

en, hopelijk, vaststellen. 

In de eerste plaats hebben wij besloten dat wij als 

Staten de uitvoeringsprogramma’s vandaag vaststel-

len en dat wij dat zullen delegeren aan Gedeputeer-

de Staten als de zaken naar onze wensen op de rails 

staan. Het is nu eenmaal onze taak als Staten om 

zaken kritisch te volgen. Daarom hebben wij in de 

commissie RGW hierover een debat gevoerd. Uit het 

nu voorliggende uitvoeringsprogramma blijkt dat 

wij weer een stap in de goede richting hebben gezet. 

Een uitvoeringsprogramma 2008 stellen wij vast een 

half jaar nadat wij het uitvoeringsprogramma 2007 

hebben vastgesteld. Dus het tempo komt erin en 

qua planvorming liggen wij in elk geval op schema. 

Helaas is de bespreking in de commissie RGW niet 

helemaal zo gegaan als de commissie en de gedepu-

teerde voor ogen hadden. De discussie bleef te veel 

steken in de opvatting over de rolverdeling en ging 

te weinig over de inhoud. Dat is jammer, want wij 

zijn hierdoor niet aan de inhoud toegekomen en 

hebben deze schriftelijk moeten afdoen. Ik ga daar 

verder niet op in, maar Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten zijn het erover eens dat dit geen 

schoonheidsprijs verdient.

De fractie van de PvdA wil haar goedkeuring verle-

nen aan de voorliggende uitvoeringsprogramma’s. 

Wij willen verder gaan en de fractie van de PvdA wil 

nogmaals haar complimenten uitspreken voor de 

inzet van de verschillende gebiedscommissies. Laten 

wij dat als Gedeputeerde Staten en Provinciale Sta-

ten niet vergeten en beide uitdragen dat wij dat ook 

zo positief zien. Wij staan achter de ingeslagen werk-

wijze en willen de gebiedscommissies hulp bieden 

waar dat nodig is. Vooral de gebieden Heuvelrug en 

Midden verdienen onze extra aandacht, zoals wij 

dat ook deze keer weer hebben kunnen vaststellen. 

Natuurlijk, als commissie RGW willen wij graag de 

verschillende gebieden binnenkort gaan bezoeken 

om met die commissies in gesprek te gaan om te kij-

ken waar zij onze extra steun voor nodig hebben. 

Naar aanleiding van de statenvergadering in no-

vember moeten er nog twee zaken worden uitge-

voerd. Ten eerste bespreken wij na de zomer in de 

commissie de voortgang van het programma en 

besluiten wij over delegatie. Ten tweede spreken wij 

binnenkort over de sturing en monitoring die nog 
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uitgewerkt moeten worden. Dit, naar aanleiding van 

de betreffende motie. Dit laatste wachten wij met 

smart af. 

Het komende jaar gaan wij verder invulling geven 

aan een rolverdeling tussen Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten op dit onderwerp. Naast de ge-

noemde rapportage is hierbij de invulling van onze 

kaderstellende rol van belang. Voor 2008 hebben wij 

aan deze rol nog geen invulling kunnen geven. Bij 

de verdere uitwerking is het de bedoeling dat er een 

Lentebrief en een Zomerbrief namens de provincie 

aan de gebiedscommissies wordt gestuurd. In de 

Lentebrief doet het college een voorstel over wat er 

namens hem in het uitvoeringsprogramma van het 

daaropvolgende jaar in elk geval zal moeten wor-

den uitgewerkt. Hierop kunnen gebieden reageren, 

dit wordt verwerkt en besproken en vastgelegd in 

Provinciale Staten. Dat wordt dan de Zomerbrief, 

het definitieve kader. Bij het beoordelen van de uit-

voeringsprogramma’s, die daarna door de gebieden 

zijn opgesteld en aan de provincie ter goedkeuring 

worden voorgelegd, vormt deze Zomerbrief het 

toetsingskader voor Provinciale Staten en Gedepu-

teerde Staten. Dit is een logisch gevolg van het door-

decentraliseren van de AVP en de uitvoering die bij 

de gebieden komt te liggen. En tegelijkertijd willen 

wij allemaal onze rol invullen: kaderstellen, monito-

ren, goedkeuren, et cetera. Dat wisten wij natuurlijk 

allemaal al, want dit is uitgelegd in de stukken. Dus 

waarom vertel ik het allemaal dan? Omdat dit voor 

ons dé reden is om de volgende motie in te dienen, 

samen met de fracties van de VVD, de SP, de PvdD, 

de SGP en D66:

Motie	M8	(PvdA,	VVD,	D66,	PvdD,	SP,	SGP):	‘In-

vulling	kaderstellende	rol	PS	voor	de	Agenda	Vitaal	

Platteland	via	de	kaderbrief ’.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008, ter bespreking van de uitvoeringspro-

gramma’s 2008;

constaterende:

•  dat de kaderbrief voor de gebieden voor de Provin-

ciale Staten het belangrijkste instrument is om hun 

kaderstellende rol voor de Agenda Vitaal Platteland 

in te vullen;

•  dat Gedeputeerde Staten in de lente van ieder jaar 

middels een lentebrief een voorstel doen aan de 

gebieden;

•  dat Provinciale Staten daarna een zomerbrief vast-

stellen welke geldt als de definitieve kaderbrief voor de 

gebieden;

•  dat de mening van Provinciale Staten bij het opstel-

len van de lentebrief niet is verwerkt;

overwegende:

•  dat de huidige rolverdeling van Gedeputeerde Staten 

en Provinciale Staten bij het opstellen van de kader-

brief onduidelijk is en de kans bestaat dat Provinciale 

Staten te laat bij de inhoudelijke discussie worden 

betrokken;

•  dat hierdoor Provinciale Staten alleen nog maar in 

kunnen stemmen met het gedane voorstel of anders 

namens de provincie een boodschap aan de gebieds-

commissies sturen die niet overeenkomt met het eer-

der gedane voorstel van Gedeputeerde Staten;

•  dat zeker bij het thema AVP met de bijbehorende 

uitvoeringsconstructie een dubbele boodschap namens 

‘de’ provincie zo veel mogelijk vermeden moet wor-

den;

•  dat Provinciale Staten met inachtneming van de 

verschillende rollen van Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten het wenselijk achten om de discus-

sie, voorzover mogelijk voor dit onderwerp, zo veel 

mogelijk intern te voeren alvorens met een voorstel 

naar buiten te komen;

•  dat extra officiële besluitvorming bij de kaderstelling 

niet wenselijk is;

•  dat voorkomen moet worden dat Gedeputeerde Sta-

ten en/of Provinciale Staten nog meer tijd voor intern 

overleg kwijt zijn voor de Agenda Vitaal Platteland;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

•  een voorstel te doen in de commissie RGW over de rol 

van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bij het 

opstellen van zowel de lentebrief als de zomerbrief;

•  daarbij speciaal aandacht te besteden aan de rol van 

de Staten bij monde van de commissie RGW bij het 

opstellen van de lentebrief;

•  dit moment te laten samenvallen met het bespreken 

van de halfjaarrapportages zodat de gegevens uit de 

rapportage direct gebruikt kunnen worden bij het 

opstellen van de lentebrief en tijd bespaard wordt;

en gaan over tot de orde van de dag.

Wat betreft het eerste verzoek aan het college van 

Gedeputeerde Staten wil ik benadrukken dat het 

daar vooral over de rol van de commissie gaat. 
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Ik wil benadrukken dat wij met de motie duidelijk 

een rolverdeling nastreven en onze rol als Staten 

willen invullen, dat wij niet op de stoel van de gede-

puteerde willen gaan zitten en dat wij de uitvoering 

niet willen vertragen. Over de rolverdeling moeten 

wij als Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 

het toch eens kunnen worden? Ik ben daarom be-

nieuwd naar de reactie van de gedeputeerde en hoop 

op de steun van al mijn collega’s in de Staten.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Wij behandelen dit uitvoeringsprogramma 

als een check: hoe zijn wij als provincie daadwer-

kelijk op weg? Dat is niet overal gelijk. Dat heeft 

deels ermee te maken hoe de verschillende gebieden 

opereren. Dat is in het ene gebied gestroomlijnder 

dan in het andere. En dat is heel goed te begrijpen. 

Hoe dan ook: de inzet van de provincie en van de 

verschillende gebiedspartners is boven elke twijfel 

verheven. Dit is overigens ook niet het moment om 

veel te mitsen en te maren, want wij moeten in elk 

geval aan de gang blijven. Inhoudelijk heb ik slechts 

één extra accent te noemen. Vorig jaar hebben wij 

de Agenda Natuur aangenomen. Die wordt opgeno-

men in de AVP-programma’s, maar wij zien dat niet 

overal even helder terug. Gedeputeerde Staten heeft 

de belofte gedaan dat nog te verhelderen en het lijkt 

mij handig als dat binnenkort op een geëigend mo-

ment gebeurt. 

Een andere kanttekening ligt meer op het organisa-

torische vlak. De slagkracht van de AVP is voor een 

belangrijk deel afhankelijk van de betrokkenheid en 

commitment in de gebieden, al was het alleen maar 

omdat heel veel projecten op cofinanciering draaien. 

Ik spreek met nogal wat mensen in het veld, waar-

onder gemeenteraadsleden, en dan merk je dat de 

AVP in een aantal gemeenten nog altijd de ‘ver-van-

mijn-bed-show’ is, zeker voor gemeenteraadsleden. 

Mensen weten nog niet wat er precies van hen wordt 

verwacht, soms weet men niet eens in welk gebied 

zij zijn toebedeeld. Ik was pas op bezoek in de 

Vechtstreek en daar was men hoogstverbaasd over 

het feit dat men deel uitmaakte van Utrecht Mid-

den samen met het stadsgewest Utrecht. Twee din-

gen lijken mij dus van groot belang: dat er harder 

wordt gewerkt om op alle relevante plekken de AVP 

echt ‘tussen de oren’ te krijgen en dat de bedoelde 

gebiedscommissies in formele, organisatorische zin 

daadwerkelijk zo snel mogelijk vorm krijgen. Ik sluit 

mij wat dat betreft helemaal aan bij het betoog van 

de fractie van de VVD. Juist in zo’n aanloopjaar 

moeten die commissies echt gewicht gaan krijgen. 

Ik sprak laatst met mensen over het groen rond de 

stad Utrecht en dan blijkt dat ‘landinrichting nieuwe 

stijl’ uitstekend op orde is aan de westkant. Aan de 

oostkant zit men nog in de oude stijl te werken en 

dat gaat allemaal heel moeizaam. Dat heeft er vol-

gens mij mee te maken dat men daar nog draait op 

een manier zonder de bestuurlijke input die je zou 

wensen in een gebiedscommissie. Ik denk daarom 

dat Utrecht Midden zo snel mogelijk goed georga-

niseerd moet worden, ook in bestuurlijk opzicht, 

en dat er nog eens kritisch bekeken moet worden 

of dat zowel stadsgewest als Vechtstreek moet zijn. 

Wat dat betreft is een koppeling van Vechtstreek aan 

de Venen, ook in de actuele discussie, voor de hand 

liggend. Het gaat er echter niet om dat wij via dit 

soort constructies alles dekken, maar dat in gebie-

den commissies met genoeg bestuurlijke slagkracht 

gaan draaien. 

De fractie van de PvdA heeft een motie ingediend 

met een aantal heel zinnige suggesties over de ma-

nier waarop wij dit verder moeten oppakken. Ik 

wacht de reactie van de gedeputeerde af om te kij-

ken hoe wij tot een soort samenspel kunnen komen. 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzit-

ter! Vorig jaar november hebben wij als Staten een 

amendement aangenomen, waarmee wij hebben 

besloten eenmalig de uitvoeringsprogramma’s vast 

te stellen. Dat doen wij vandaag. Niet omdat wij 

zo nodig op de stoel van Gedeputeerde Staten wil-

len zitten, maar omdat wij als Provinciale Staten 

goed de vinger aan de pols willen houden bij de 

uitvoering. Voor sommige gebieden geldt namelijk 

dat de uitvoering ons zorgen baart, o.a. omdat de 

organisatiestructuur nog niet goed op de rails staat. 

Daarover is al voldoende gezegd in een vorige Sta-

tenvergadering, in de commissievergadering en ook 

vandaag weer en dat zullen wij allemaal niet herha-

len. De gedeputeerde heeft gezegd alle vertrouwen 

te hebben in de uitvoering en dat vertrouwen willen 

wij hem en de gebiedscommissies geven. Laat dat 

duidelijk gezegd zijn. Met de halfjaarrapportages, 

de kaderbrief, de contacten met de gebieden en niet 



- 18 februari 2008, pag. �� -

te vergeten de midterm review in 2010, hebben wij 

als Provinciale Staten voldoende momenten waarop 

wij ons over de voortgang kunnen laten informeren, 

om zo nodig bij te sturen of aan te dringen op extra 

inzet. Alhoewel, wij hebben de indruk dat het laatst-

genoemde punt, die extra inzet, met deze energieke 

gedeputeerde niet nodig is. 

In de commissievergadering ging het vooral over de 

procedure en niet over de inhoud. Wij sluiten ons 

helemaal aan bij de opmerkingen die hierover zijn 

gemaakt door voorgaande sprekers. Ook wij vinden 

dit bijzonder betreurenswaardig. Dat had niet zo 

gemoeten.

Wij willen nu niet in detail de uitvoeringsprogram-

ma’s bespreken, maar na het overgangsjaar 2007, het 

aanloopjaar 2008, moet de uitvoering gewoon goed 

op stoom komen. Ik kan mij helemaal aansluiten 

bij opmerkingen die daarover zijn gemaakt door de 

fracties van de VVD en GL. 

Uit de stukken blijkt dat de uitvoeringsprogramma’s 

2008 voldoende bijdragen aan de afspraken in de 

bestuursovereenkomst die wij met het Rijk hebben. 

Daar gaan wij dan ook van uit. Aan de slag dus. Wel 

denken wij dat het belangrijk is extra in te zetten 

op de routekaart van de Agenda Natuur, omdat wij 

hiermee als provincie de randvoorwaarden verbe-

teren voor de uitvoering van de AVP. Denk aan de 

grondverwervingsstrategie, verdrogingsbestrijding, 

groen rond de stad, groene en blauwe diensten, et 

cetera. In de commissievergadering hebben wij hier-

op al gewezen, maar daarop is men niet ingegaan, 

ook niet in de schriftelijke beantwoording. Dat vin-

den wij een gemiste kans. Wij hebben er begrip voor 

dat alle aandacht nu uitgaat naar de AVP en dat ook 

het programmabeheer, door het Rijk overgedragen 

aan de provincies, de nodige inspanningen van ons 

als provincie vraagt. Wij willen er echter bij de gede-

puteerde op aandringen daarbij niet de ambities uit 

de Agenda Natuur uit het oog te verliezen. 

Voorgaande sprekers hebben gewezen op de kader-

brief en daarover is een motie ingediend door de 

fractie van de PvdA. Ook wij willen eerst het ant-

woord van de gedeputeerde hierop afwachten voor-

dat wij inhoudelijk op de motie ingaan. 

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

Wij stellen vandaag de uitvoeringsprogramma’s vast. 

Ook al hebben wij in de commissie ‘gepingpongd’ 

over de vraag of dat wel of niet noodzakelijk is, ik 

ben toch blij dat wij dat op deze manier doen in 

de Staten. Tijdens de commissievergadering heb ik 

gevraagd wanneer je kunt beoordelen of de inzet in 

de uitvoeringsprogramma voldoende is. Wij hebben 

daarop schriftelijk antwoord gekregen en ik moet 

zeggen dat ik dat antwoord niet bijster helder vind. 

Gezegd is dat die inzet afgezet moet worden tegen 

de fase waarin het AVP verkeert en de nog komende 

jaren tot en met 2013. Daar kan ik echter niet veel 

mee. Wat dat betreft, is het voor de fractie van D66 

heel belangrijk hoe die rapportages er in de toe-

komst uit gaan zien. Dat is ook een van de redenen 

dat wij de motie, die door de fractie van de PvdA 

is ingediend, ondersteunen. Aan de andere kant wil 

ik de gedeputeerde uitdagen in de commissie snel 

te komen met een rapportagemodel of een format, 

zodat wij kunnen zien hoe hij denkt dat wij die 

voortgang daadwerkelijk kunnen beoordelen. Op die 

manier voorkomen wij dat wij een ellenlange discus-

sie krijgen over de vraag hoe je daartegen aan moet 

kijken en op welke manier wij van de kant van de 

Staten dat moeten beoordelen. Ik hoop dus dat de 

gedeputeerde dat kan toezeggen en dat wij daarover 

binnenkort kunnen spreken in de commissie. 

Voor de rest zijn er slechts positieve opmerkingen 

over de uitvoeringsprogramma’s. Gewoon aan de 

slag gaan en de schouders eronder. Wij wensen allen 

veel succes. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik zie af van mijn spreektijd. Het belangrijkste 

is al gezegd.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Die energieke gedeputeerde doet zijn best om 

nog een beetje energiek te zijn op dit tijdstip van de 

dag. Maar ik zal een poging wagen.

Wij gaan hier niet de discussie overdoen die wij al 

op veel plekken gevoerd hebben, althans niet wat 

mij betreft. Wij hebben afgesproken de uitvoerings-

programma’s hier vast te stellen. En dat doen wij 

vandaag. Alle fracties hebben daarover goede en 

behartigenswaardige woorden gesproken. Het gaat 

om: sturen vooraf, vertrouwen geven aan de ge-

bieden, achteraf controleren of er feitelijk iets mee 

gebeurd is. Dat moet de essentie zijn van alle bijdra-

gen vandaag. Als ik daarbij inzoom op de motie die 

daarover door de fractie van de PvdA is ingediend 

en die door een groot deel van de fracties wordt 

ondersteund, dan kan ik zeggen dat die motie echt 

in lijn is met het sturen en het verantwoorden, zoals 



- 18 februari 2008, pag. �8 -

wij dat in Gedeputeerde Staten voor ogen hebben. 

Het past de Staten namelijk vooraf aan de gebieden 

duidelijk te maken waar de accenten liggen en niet 

achteraf te zeggen als het niet goed gegaan is. Het 

begint dus met vooraf sturen, vooraf duidelijk ma-

ken wat je belangrijk vindt, om achteraf te zien wat 

daarmee gebeuren gaat. De motie roept Gedeputeer-

de Staten op om op zo kort mogelijke termijn met 

de commissie een zogenaamd model te bespreken. 

Ik heb daar maar één kanttekening bij, die ik als een 

soort voorschot wil geven, maar dat kunnen wij in 

de commissie met elkaar nog goed bespreken. De 

rapportage vindt plaats in maart. De discussie over 

de lentebrief vindt plaats in mei. Dat zou je in één 

keer moeten doen. Dus: wat is er vorig jaar gebeurd 

en wat willen wij vooraf aan de gebieden meege-

ven? Dat moeten wij in de periode tussen maart en 

mei dan ook echt met elkaar doen. In de commis-

siebehandelingstructuur moeten wij daarvoor plek 

vinden, al is dat wat kortdag. Laten wij echter in elk 

geval met elkaar afspreken dat wij dat willen. Als wij 

serieus vooraf aan de gebieden richting geven, met 

de rapportage van vorig jaar in onze handen, en de 

gebieden doen gewoon wat is aangegeven, dan is in 

de zomer de definitieve vaststelling in Provinciale 

Staten volgens mij eigenlijk een herhaling. Ik zal 

daarover met de Staten in de commissie discussië-

ren. Dat is allemaal niet ontzettend principieel, maar 

als die gebieden gewoon doen wat wij in de lente-

brief duidelijk hebben gemaakt, dan wordt de dis-

cussie in Provinciale Staten volgens mij gewoon nog 

een keer gevoerd. Er kunnen gebieden zijn die zeg-

gen dat zij van Provinciale Staten dan wel de kaders 

hebben meegekregen, maar dat zij er bijvoorbeeld 

vanuit het programma van een vorig jaar of vanwe-

ge de problematiek in het gebied, op een punt gear-

gumenteerd van willen afwijken. Die ruimte moet er 

dan zijn. In de commissie kunnen wij daarover dan 

spreken in het kader van de definitieve kaderbrief. 

Dat gaat echter allemaal over de systematiek, maar 

volgens mij zitten die zaken allemaal aan elkaar vast. 

Dus hoe zwaarder je de behandeling vooraf maakt, 

hoe minder zwaar die achteraf zou moeten zijn. Dat 

betekent dat Gedeputeerde Staten de strekking van 

de motie gewoon overnemen en met de Staten op 

korte termijn in de commissie RGW de structuur 

inhoudelijk zullen bediscussiëren.

Van velen heb ik hier positieve dingen gehoord over 

wat er in de gebieden aan de gang is. De fractie van 

de ChristenUnie heeft het belang van de Agenda Na-

tuur nog een keer benadrukt; de dingen die niet in 

de AVP geregeld zijn maar die wel door deze fractie 

en andere fracties van belang worden geacht. 

De fractie van D66 noemde een snelle rapportage en 

verantwoordingsstructuur. Dat heb ik volgens mij 

inhoudelijk al beantwoord. 

Ik wil hier graag uitspreken dat ik het positief ge-

vonden heb, ondanks de pittige discussies die wij 

soms in de commissie hebben gevoerd, dat de Staten 

het signaal afgeven aan die gebieden dat zij het ver-

trouwen krijgen, dat zij aan de gang mogen gaan, 

dat zij daarbij tempo moeten maken en dat de Sta-

ten vooraf zullen vertellen wat zij daarbij van belang 

vinden. Ik heb dat als positief ervaren en ik ver-

wacht dat dat in de gebieden ook het geval zal zijn. 

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Is 

de gedeputeerde het met ons eens dat wij nog dit 

jaar een knoop moeten doorhakken over de gebie-

den waar de organisatie nog niet helemaal op orde 

is? Ziet de gedeputeerde de kaderbrief daarvoor als 

een natuurlijk moment?

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik deel niet altijd de kwalificaties die hier aan 

bepaalde gebieden gegeven worden. Laat ik het zo 

zeggen. Er zijn gebieden die in een jaar tijd van niks 

tot een zeer verregaande vorm van organisatie zijn 

gekomen. Ik kan mij voorstellen, als wij in de com-

missie de discussie voeren over de manier waarop 

wij de verantwoordingsstructuur in elkaar zetten, 

dat wij die punten – dus die twee gebieden en de 

zorgen die daarover bestaan – daarbij betrekken. Dat 

zeg ik toe.

De VOORZITTER: Ik constateer dat er geen behoef-

te is aan een tweede termijn. 

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Een stemverklaring. Aangezien wij hierover niet 

het woord hebben gevoerd, herhaal ik onze inbreng 

in de commissie. Ga maar aan de slag.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

De heer MARTENS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde heeft onze motie M8 overgeno-

men, dus hoeft deze niet in stemming gebracht te 

worden. 
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De VOORZITTER: Goed. Daarmee is de motie in-

getrokken. 

Vaststelling	Grondwaterplan	2008	-	2013.

De heer SELDENRIJK (CDA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Vandaag stellen wij het Grondwaterplan vast 

voor de periode tot en met 2013. De fractie van het 

CDA is van mening dat het voorliggende Grond-

waterplan weloverwogen tot stand is gekomen. Dat 

blijkt ook uit de zienswijzen die zijn ingediend. 

Het Grondwaterplan is niet alleen helder en goed 

leesbaar opgesteld, maar gaat ook uit van maatwerk 

waar dat nodig is. Daarvoor onze complimenten 

aan het college. Wel is het jammer dat er mogelijk 

nog KRW (Kaderrichtlijn Water) aanpassingen no-

dig zijn. Overigens zijn wij er wel tevreden over dat 

Gedeputeerde Staten op dit moment niet vooruit wil 

lopen op de procedure rondom de KRW. Eerst moe-

ten nut en noodzaak voor een eventuele aanpassing 

zijn aangetoond. 

Een ander punt is het beleid voor de Natura 2000-

gebieden. Zoals bekend is in het IPO (Interprovin-

ciaal Overleg) de mening geuit het initiatief te laten 

bij de provincies om het Natura 2000-beleid uit te 

werken en pas daarna de doelstellingen vast te leg-

gen met eventuele begrenzingswijzigingen. Dat is, 

naar de mening van onze fractie, de beste garantie 

dat de natuurbescherming in onze provincie goed 

tot zijn recht zal komen. Uiteraard, alles geheel vol-

gens de Europese normen. Inmiddels heeft de minis-

ter hierover de toezegging gedaan dat de provincies 

hiervoor zelf kunnen kiezen; eerst de beheersplan-

nen voor de natuurgebieden opstellen voordat deze 

definitief worden aangewezen. Hierbij hebben wij de 

volgende vragen:

•  deelt het college de mening, zoals verwoord door 

het IPO? Zo ja, kiest het college van Gedepu-

teerde Staten ervoor eerst de beheersplannen op 

te stellen en later over te gaan tot aanwijzing van 

de gebieden waarvoor de provincie Utrecht ver-

antwoordelijk is?

•  heeft het college van Gedeputeerde Staten ken-

nis genomen van het besluit van de Staten van 

Gelderland, met een verzoek aan Gedeputeerde 

Staten begin maart met een plan van aanpak te 

komen tot het opstellen van de beheersplannen? 

Zo ja, kunnen ook wij op korte termijn een plan 

van aanpak verwachten voor onze eigen provin-

cie, daar de beheersplannen voor september 2009 

gereed moeten zijn in verband met de procedure 

om te komen tot vaststelling richting Brussel?

Wij wachten met belangstelling de beantwoording 

van Gedeputeerde Staten af.

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik kan het kort houden. In de commissievergade-

ring hebben wij al gezegd dat wij blij waren met 

het Grondwaterplan, omdat zorgvuldig gebruik van 

grondwater daarmee serieus wordt genomen en 

het voor de gebruikers veel duidelijkheid biedt. Wij 

hebben een paar kanttekeningen gemaakt, maar die 

zijn door de gedeputeerde vrijwel allemaal adequaat 

beantwoord. 

Zaken waarover wij nog niet tevreden zijn, zoals de 

wateronttrekkingen op de Heuvelrug en het ontwik-

kelen van alternatieven voor drinkwatervoorzienin-

gen, zullen wij op een ander moment in de commis-

sie aan de orde stellen. 

Wij zijn kritisch geweest op de formulering van be-

leidslijn 12. Daarvan heb ik begrepen dat de fractie 

van D66 nog zal komen met een tekstwijziging.

Verder stemmen wij in met het Grondwaterplan.

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij willen de gedeputeerde en zijn ambtenaren 

complimenteren met het uitstekende plan.

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! De inschatting van de gedeputeerde is dat er 

voor 30 tot 40 jaar geen problemen zijn met het 

drinkwater. Prachtig. Ik heb gehoord van een toe-

zegging over het geven van maatwerk bij de vergun-

ningen. Daar zijn wij erg blij mee. Er zit één nadelig 

punt in dit Grondwaterplan. Dat is het behoudend-

zijn in de bescherming van de natuurgebieden. 

Het is té behoudend wat er in dit plan staat. Dat is 

jammer. Je zult moeten bedenken dat de negatieve 

gevolgen in zo’n natuurgebied vaak heel moeilijk te 

herstellen zijn en heel veel geld kosten. Voorkomen 

is dan beter dan genezen, zo vinden wij. Daarover 

zal de fractie van D66 nog een motie indienen.

Er komt een monitoring op die natuurgebieden om 

die negatieve gevolgen op te sporen. Dan kan er ge-

lukkig alsnog actie worden ondernomen of kunnen 

er andere regels worden gemaakt.

Dan iets over het memo van de gedeputeerde. 

Daarin spreekt hij over de duidelijke regels. Vindt de 

gedeputeerde dat dit wel duidelijke regels zijn als je 
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nú geen regels stelt maar er een monitoring op zet en 

straks ineens wél regels moet maken? Wij vinden dat 

niet erg duidelijk. Wij hebben het liever in dit plan 

direct opgelost. Wij geven de gedeputeerde daarom in 

elk geval mee heel goed werk te maken van die moni-

toring en zullen verder instemmen met dit plan.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Het Grondwaterplan is een balanceeract. Een 

balanceeract tussen de maatschappelijke behoefte 

op kortere termijn aan te benutten water, en de 

langere termijn: de instandhouding van een duur-

zaam, veilig en gezond grondwatersysteem, ook in 

de toekomst. Daarmee behoort dit Grondwater-

plan bij uitstek ook tot het bereik van wat wij nog 

behandelen onder agendapunt 10, het Actieplan 

Duurzaamheid. Vinden wij dat uitgangspunt terug 

in het voorliggende plan? Niet helemaal. Zoals de 

gedeputeerde zelf in de commissiebehandeling al 

zei, is het Grondwaterplan nog niet KRW-proof. Dat 

dient natuurlijk zo spoedig mogelijk te gebeuren, 

uiterlijk bij de vaststelling van het nieuwe waterhuis-

houdingsplan. 

Met andere partijen zijn wij van mening dat er geen 

reden is terughoudend om te gaan met de instelling 

van beschermingszones ter bescherming van grond-

water in natuurgebieden. De beschermingszones zijn 

van groot belang voor de kwaliteit van deze gebie-

den, natuurdoeltypen en de aanwezige biodiversiteit 

en ook voor de robuustheid van het hele watersy-

steem. Wij zullen daarom amendementen hierover 

steunen.

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

Ik zoom maar direct in op het enige pijnpunt bij 

dit Grondwaterplan. Dat is beleidslijn 12. Het is mij 

opgevallen dat er in het blauwtje geen opmerking is 

opgenomen over de discussie die wij hierover heb-

ben gevoerd in de commissie. Ik heb het concept-

verslag hierover nog even nagelezen en ik merkte dat 

menige fractie hieraan refereerde, met name aan de 

bijdrage die de NMU daarvoor heeft geleverd. 

Wat ons betreft mag de instelling van milieube-

schermingszones wel wat ambitieuzer. Als je het over 

terughoudendheid hebt, kun je zeggen dat dat wat 

minder ver gaat dan zorgvuldigheid. Wij gaan er 

ook altijd van uit dat de heer Binnekamp uitermate 

zorgvuldig bestuurt. Aan de andere kant denk ik, 

door dit als zodanig in de tekst op te nemen, dat wij 

vanuit de Staten en vanuit de provincie een signaal 

afgeven dat wij daar echt werk van willen maken en 

dat wij niet, achteroverleunend, op de achtergrond 

daarmee omgaan. Ik dien daarom een amendement 

in om beleidslijn 12 zodanig te wijzigen dat de term 

“terughoudend” wordt vervangen door “zorgvuldig”. 

Ik dien het amendement in mede namens de fracties 

van de ChristenUnie, GL en de PvdD:

Amendement	A5	(D66,	ChristenUnie,	GL,	PvdD,	

SP):	Milieubeschermingszones.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008, ter vaststelling van het Grondwaterplan 

2008 – 201�;

constaterende:

•  dat Gedeputeerde Staten in het Grondwaterplan 2008 

– 201� in beleidslijn 12 voorstellen terughoudend met 

het instellen van milieubeschermingszones te willen 

omgaan;

•  dat in beleidslijn 1 als strategische doelstelling van het 

Grondwaterplan wordt gesteld: “de hoeveelheid en 

kwaliteit van het grondwater is geschikt voor duur-

zaam gebruik door mens en natuur”;

overwegende:

•  dat de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke 

Ordening bovengemeentelijke belangen van natuur, 

milieu en water een heldere verankering van func-

tietoekenning en regelgeving door de provincie recht-

vaardigt;

•  dat dit specifiek met betrekking tot de Natura 2000-

gebieden, TOP-gebieden en Natuurbeschermingswet-

gebieden en het instellen van milieubeschermingszo-

nes van belang is;

•  dat er een reëel risico bestaat dat de toestand in een 

aantal Natura 2000-gebieden onomkeerbaar ver-

slechtert, wanneer er geen (extra) maatregelen wor-

den genomen;

besluiten:

•  de tekst van beleidslijn 12 van het Grondwaterplan 

2008 – 201� te wijzigen in: “Wij kiezen voor zorgvul-

digheid bij het instellen van beschermingszones ter 

bescherming van grondwater voor natuurgebieden”.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.
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Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voorzit-

ter! In het Grondwaterplan staan veel positieve inten-

ties, die wij graag in praktijk gebracht zien. Bij ons 

blijft echter wel de vraag leven waarop wij dit college 

in 2014 kunnen afrekenen. Heldere indicatoren zijn 

nauwelijks genoemd in het document. 

Ik wil één van de genoemde intenties er even spe-

cifiek uitlichten, omdat dit onze aandacht heeft. 

Het gaat over deel 2 van het Grondwaterplan, actie 

7.2.7.:”Wij heroverwegen de verbodslijst van bestrij-

dingsmiddelen mede op basis van de resultaten van 

IPO-onderzoek uit 2006 – 2007 over de risico’s van 

bestrijdingsmiddelengebruik in Nederlandse grond-

waterbeschermingsgebieden.” Wij ondersteunen dit 

natuurlijk van harte en pleiten voor een totaalverbod 

op bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermings-

gebieden. Zolang er namelijk nog steeds bestrijdings-

middelen zijn toegestaan in grondwaterbeschermings-

gebieden heeft het instellen van beschermingszones 

slechts een zeer beperkt effect. Wij gaan ervan uit dat 

juist dit college, dat duurzaamheid hoog in het vaan-

dal heeft staan, zal streven naar stopzetten van het 

gebruik bestrijdingsmiddelen in álle milieubescher-

mingsgebieden. Kunt u ons vertellen wanneer wij een 

voorstel op dit terrein tegemoet kunnen zien? 

Andere partijen hebben al uitgebreid gesproken over 

de beleidslijn die spreekt van terughoudendheid bij 

het instellen van beschermingszones voor natuur. Wij 

sluiten ons graag aan bij het pleidooi voor vervanging 

van de term “terughoudend” door “zorgvuldig”. 

Wij spreken onze zorgen uit over de in onze ogen 

beperkte ambities wat betreft de verdroging door 

waterwinning van o.a. drinkwatermaatschappijen. Wij 

pleiten ervoor onderzoek te doen naar de mogelijk-

heid om waterwinningsbedrijven te verplaatsen van 

de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug naar gebie-

den waar minder negatieve effecten te verwachten 

zijn. Ik hoop van harte dat dit in de commissie uitge-

breid aan de orde zal komen en tot goede resultaten 

zal leiden. 

In het Grondwaterplan geven Gedeputeerde Staten 

aan voornemens te zijn te onderzoeken in hoeverre 

het gewenst is grondwaterbeschermingsgebieden 

– beter gezegd milieubeschermingsgebieden – in te 

stellen voor Natura 2000-gebieden. Van zo’n onder-

zoek met betrekking tot de overige Natuurbescher-

mingswetgebieden wordt geen melding gemaakt. Op 

pagina 24 staat echter dat voor gebieden die vallen 

onder Natura 2000, maar ook de Natuurbescher-

mingswet- en TOP-gebieden, regelgeving nodig kan 

zijn om de doelstelling voor 2015 te halen. Daarmee 

erkennen Gedeputeerde Staten duidelijk dat niet 

alleen voor Natura 2000, maar ook voor de overige 

Natuurbeschermingswetgebieden en voor de TOP-

gebieden het instellen van milieubeschermingszones 

noodzakelijk kan zijn. Middels een motie willen wij 

Gedeputeerde Staten daarom oproepen deze gebieden 

te betrekken bij het uit te voeren onderzoek. De mo-

tie is mede ondertekend door de fracties van D66, GL 

en de SP. 

Motie	M10	(PvdD,	D66,	GL,	SP).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008;

kennis genomen hebbend van het Grondwaterplan  

2008 - 201�;

constaterende:

•  dat in het Grondwaterplan, deel 1, op pagina 24 staat 

dat voor gebieden die vallen onder Natura 2000, de 

Natuurbeschermingswet- en TOP-gebieden, regelge-

ving nodig kan zijn om de doelstelling voor 201� te 

halen;

•  dat het college van Gedeputeerde Staten enkel voor de 

Natura 2000-gebieden wil onderzoeken of het ge-

wenst is om milieubeschermingsgebieden in te stellen;

overwegende:

•  dat mogelijk onomkeerbare schade aan de Natuur-

beschermingswet- en TOP-gebieden kan optreden, 

indien geen milieubeschermingszones worden inge-

steld voor deze gebieden;

•  dat het in het kader van de duurzaamheidsdoelstel-

lingen van dit college van Gedeputeerde Staten onge-

wenst is om schade af te wentelen in tijd en plaats;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

•  ook de Natuurbeschermingswet- en TOP-gebieden te 

betrekken bij het onderzoek naar de noodzaak van 

het instellen van milieubeschermingsgebieden;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

Ik schors de vergadering.
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Schorsing van 1�.�� tot 1�.40 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! In de commissie hebben wij uitvoerig 

hierover gesproken. Vorig jaar hebben wij een soort 

oriënterend gesprek gehad over het Grondwaterplan 

en toen zijn er al wat vragen beantwoord. Ik beperk 

mij daarom tot twee hoofdlijnen, de milieubescher-

mingszones en het opnemen van overige gebieden 

in de monitoring en de studie. 

Ik heb in een memo geprobeerd uit te leggen dat 

milieubeschermingszones ten aanzien van drinkwa-

ter, de winputten, geregeld is in de PMV (Provinci-

ale Milieuverordening). Wat betreft beleidslijn 12, 

in samenhang te bezien met 3 en 11, voeren wij een 

terughoudend beleid voor de beschermingszones 

voor de natuurgebieden. Waarom? De heer Selden-

rijk typeerde dat heel correct: dat doen wij omdat 

er in het kader van de TOP- en de Natura 2000-ge-

bieden daarnaar een onderzoek komt: hoe kunnen 

wij beter opereren ten aanzien van de effecten van 

verdroging met betrekking tot de Natura 2000-ge-

bieden? Dat komt allemaal in de beheerplannen van 

Natura 2000. Zoals de Staten weten, heeft minister 

Verburg gezegd dat zij ermee akkoord gaat dat die 

plannen eind 2009 gereed zijn. Namens mijn col-

lega Knol zeg ik van harte ja tegen de Staten om te 

komen met een actieplan voor de beheersplannen 

Natura 2000-gebieden. Tegen die achtergrond voelt 

het college er niks voor om “terughoudendheid” te 

vervangen door “zorgvuldigheid”. Dat is namelijk 

heel iets anders. Zorgvuldig zijn wij allemaal, elke 

dag. Terughoudendheid geeft weer dat je maatwerk 

levert als het gaat om dat soort beschermingszones. 

In het kader van het onderzoek naar Natura 2000- 

en de TOP-gebieden – die twee dingen zitten er 

echt bij, zeg ik tegen mevrouw Bodewitz – gaan wij 

kijken hoe wij dit moeten regelen voor de grondwa-

terbescherming. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik heb ook de overige Natuurbeschermings-

wetgebieden genoemd.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat betreft de overige gebieden: dat is 

in het verlengde van de taskforce Verdroging. Wij 

komen in Nederland, en niet alleen in Utrecht, met 

verdrogingsbestrijding niet erg goed weg de afge-

lopen jaren. De taskforce wijst erop dat provincies, 

waterschappen, natuurorganisaties, enzovoort, zich 

moeten richten op TOP-gebieden en dat zij moe-

ten proberen die TOP-gebieden rond te krijgen. De 

Staten hebben daartoe, nog niet zo lang geleden, 

een lijst vastgesteld. Die lijst, die TOP-lijst, gaan wij 

nu proberen uit te voeren. Als wij daarmee klaar 

zijn, zullen wij uiteraard ook kijken naar de overige 

gebieden. Laten wij echter eerst eens zien of wij in 

staat zijn de TOP-gebieden aan te pakken en of wij 

daar een andere diversiteit kunnen realiseren. Dat 

betekent dat beleidslijn 12, wat het college betreft, 

gewoon in volle omvang overeind blijft.

Tegen mevrouw Fokker zeg ik dat ik graag bereid 

ben uitvoerig te praten over wateronttrekking op de 

Heuvelrug. Dat was ook al te lezen in het ‘OEDI’ dat 

ik gestuurd heb. Als de commissie nog vragen heeft, 

dan ben ik graag bereid daarover van gedachten te 

wisselen. Dat geldt ook voor de wens om te kijken 

naar winning van drinkwater uit oppervlaktewater. 

Ook daarover kunnen wij te zijner tijd uitgebreid in 

de commissie spreken.

De heer Kloppenborg zegt dat het plan niet KRW-

proof is. Dat is juist. Dat kan niet. De maatregelen 

die genoemd worden in het Grondwaterplan gebruik 

ik wel om mee te kunnen nemen in de nota Schoon 

Water van Rijn-West en Rijn-Midden. Dat zal z’n 

weerslag krijgen in het stroomgebiedbeheersplan en 

als dat er ligt, zal het waterhuishoudingsplan inder-

daad moeten worden aangepast. Vervolgens zal ook 

het Grondwaterplan moeten worden aangepast. Wat 

dat betreft zitten wij op één lijn.

Dan kom ik aan amendement A5. Ik heb zo-even al 

uitgelegd dat het college daarvan geen voorstander 

is. Wij wensen de beleidslijn te handhaven en ontra-

den dit amendement. 

In motie M10 gaat het over Natuurbeschermingswet- 

en TOP-gebieden. Tegen mevrouw Bodewitz zeg ik 

dat de TOP-gebieden wórden meegenomen. Dat kan 

ik haar verzekeren: de Natura 2000- én de TOP-gebie-

den. De overige gebieden gaan wij pas meenemen als 

wij serieus werk hebben gemaakt van die twee scha-

kels: Natura 2000- en de TOP-gebieden. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Het één hoeft het ander toch niet uit te sluiten? 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De taskforce Verdroging heeft, na 
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vele rondes in Nederland, geadviseerd om het zo te 

doen. Ik was daarvan de landelijk voorzitter en wij 

hebben daarover weloverwogen een advies aan de 

minister van LNV uitgebracht. Laten wij eerst met 

elkaar proberen de Natura 2000- en de TOP-gebie-

den te realiseren. Natuurlijk, als er overige aan de 

orde zijn, dan zullen wij niet zeggen dat wij dat niet 

zullen doen. De focus is echter gericht op die twee 

gebieden. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Kan de gedeputeerde zeggen wanneer de ove-

rige Natuurbeschermingswetgebieden aan de orde 

zullen komen?

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn gehouden aan 2012 – 2015 om 

dat in orde te hebben. Het accent van de overige 

gebieden ligt op de periode na 2015.

Tweede	termijn.

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

kan heel kort zijn. Ik concentreer mij even op het inge-

diende amendement. Wij verschillen nu eenmaal van 

mening over de terminologie. Ik denk dat “zorgvuldig-

heid” net zo goed maatwerk kan inhouden, alleen geeft 

het ons een wat warmer gevoel. Daarmee zeg ik dat ik 

het amendement wil handhaven en hoop ik dat wij die 

term terug zien komen in die beleidslijn. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen. Ik stel 

aan de orde amendement A5. 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

stemmen voor het amendement, vooral omdat het een 

wat warmere uitstraling heeft.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Om voor de warmte een amendement in te dienen, 

gaat mij te ver. Wij zijn tegen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten amendement A5 te aanvaarden. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van het CDA, 

de VVD en de SGP.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde voor-

stel.

De VOORZITTER: Dan stel ik aan de orde motie 

M10.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voor-

zitter! Wij zijn tegen de motie en volgen hierin de 

gedachtelijn van het college.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Gelet op de toelichting van de gedeputeerde zijn wij 

tegen de motie. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Gezien de toelichting door het college 

zijn wij tegen de motie. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M10 te verwerpen. Voor de motie heb-

ben gestemd de fracties van de SP, GL, D66 en de 

PvdD.

Subsidieregeling	Aardgas-afleveringsinstallaties	

provincie	Utrecht.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel.

Actieplan	Duurzaamheid.

De heer STREEFLAND (CDA): Mijnheer de Voor-

zitter! Een goede stap, zo kwalificeerde de fractie 

van de ChristenUnie dit actieplan. De nagestreefde 

doelen, onder meer zélf als provincie het goede 

voorbeeld geven en duurzaamheid een belangrijk 

afwegingscriterium maken van alle provinciale be-

slissingen en acties, kunnen wij onderschrijven. De 

gedeputeerde heeft zijn ambities uitgesproken in 

wielertermen – hij had het over een kopgroep – en 

in voetbalterminologie: geen woorden maar daden. 

Vanuit de ‘triple P-gedachte’ wordt gepoogd handen 

en voeten te geven aan de duurzaamheidsgedachte. 

Duurzaamheid is al doorspekt in diverse terreinen 

waar de provincie actief is en raakt in brede zin alle 

beleidskaders van deze provincie. In het coalitieak-

koord wordt vermeld dat het actieplan een bewust-

wordingsproject zou bevatten dat duurzaamheid 

onder de aandacht brengt van onze burgers. Het 

stuk gelezen hebbend, kom ik dat echter niet tegen. 

Het plan legt een fors beslag op de middelen; ruim 

€ 11.000.000. Daarvan wordt ook heel veel geld 

voor communicatie weggezet; ruim € 400.000. Dat 
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vinden wij veel geld, te meer omdat wij in een tijd 

leven waarin je geen krant kunt openslaan of het 

gaat over duurzaamheid. Het onderwerp is derhalve 

al geagendeerd en daarvoor hoeven wij niet zoveel 

budget in te ramen. 

Een laatste punt. Wij hebben in de commissie, en 

eerder ook in de aanloop naar de verkiezingen, 

het idee van een duurzaamheidsprijs geopperd om 

daarmee inbreng van creatieve en innovatieve op-

lossingen bij bedrijven, burgers, maatschappelijke 

instellingen en andere partners, naar voren te laten 

komen als stimulus voor meer duurzame toepas-

singen, voor maatschappelijk verantwoord onder-

nemen, innovatie en noodzakelijke vernieuwingen. 

Deze gedachten zijn geheel in lijn met het actieplan, 

waar in het programma ruimte wordt geboden voor 

nieuwe initiatieven vanuit de externe relaties van 

deze provincie. Ook bij andere provincies spelen 

dergelijke ideeën. De provincie Friesland heeft vorig 

jaar een duurzaamheidsprijs ingesteld. Die wordt 

uitgereikt aan ondernemingen die innovatief en in-

spirerend opereren. De provincie Zeeland reikt vol-

gende maand de prijs Het ei van Columbus uit op 

een groot congres over maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. En er zijn meer provincies die jaarlijks 

een of meer koplopers met een duurzaamheidsprijs 

onderscheiden. Vandaar dat wij de volgende motie 

indienen.

Motie	M9	(ChristenUnie).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008, ter vaststelling van het Actieplan Duur-

zaamheid;

constaterende:

•  dat duurzaamheid een vast aandachtspunt moet 

worden in het beleid;

•  dat maatschappelijk verantwoord ondernemen volop 

in het centrum van de belangstelling staat;

•  dat het Actieprogramma Duurzaamheid een extra 

impuls wil geven aan projecten en activiteiten die een 

aanzienlijke duurzaamheidswinst opleveren;

overwegende:

•  dat bedrijven die innovatief en inspirerend onder-

nemen en daarbij oog hebben voor een duurzame 

ontwikkeling, een podium verdienen om zich op te 

presenteren;

•  dat succesvolle duurzame projecten en activiteiten 

van andere maatschappelijke partners van de provin-

cie eveneens in het zonnetje moeten worden gezet;

•  dat het instellen en het uitreiken van een ideeënprijs 

doorgaans veel publiciteit opleveren;

dragen het college op:

•  een voorstel uit te werken voor een provinciale duur-

zaamheidsprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan 

projecten of activiteiten die relatief fors bijdragen aan 

een duurzame ontwikkeling;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ten slotte. Onze fractie kijkt uit naar de verdere 

invulling van het actieplan.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ein-

delijk is het dan zo ver. Wij hebben een actieplan. 

Voor het eerst werd dit aangekondigd in het coali-

tieakkoord van mei 2007. Het zou na de zomer klaar 

zijn. Dat bleek niet haalbaar te zijn. Eind 2007 zou 

het toen worden. En net voor de laatste statenverga-

dering van het jaar, plofte het in mijn mailbox. Nu is 

het februari 2008 en mogen wij het gaan vaststellen. 

Maar, wat is er vast te stellen? Een actieplan sug-

gereert dat wij iets hebben waarmee wij aan de slag 

kunnen gaan. Dat gaat voor dit plan maar een klein 

beetje op. Je kunt natuurlijk het uitwerken van een 

duurzaamheidsladder als actie zien, het zoeken naar 

bestaande projecten om te verduurzamen of het 

bedenken van nieuwe projecten. Ik had echter iets 

meer verwacht en die verwachting is niet uit de lucht 

komen vallen. Zo stond het in het collegeprogramma, 

en ik citeer: “Voor het einde van het jaar 2007 stellen 

wij een Actieplan Duurzaamheid op, waarin wij in 

beeld brengen wat nodig is om op alle beleidsterrei-

nen het gewenste duurzaamheidsniveau te bereiken.” 

Over die beleidsterreinen wordt echter niets in beeld 

gebracht, alleen is er een vrijblijvende bijlage aan 

het stuk toegevoegd “Kansen voor duurzaamheid”. 

Ik had op z’n minst gerekend op een offensief voor 

50 Megawatt windenergie bijvoorbeeld of een alter-

natieve manier om deze Utrechtse doelstelling voor 

de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling 
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Windvermogen (BLOW) te halen met zonnepa-

nelen, microwindturbines, koude-warmteopslag, 

enzovoort. Nu heb ik vanochtend vernomen dat 

minister Cramer de windmolens bij Woerden heeft 

afgewezen, dus ook zij maakt het ons moeilijk de 

doelstelling te halen. Maar goed, uiteindelijk hebben 

wij onze eigen verantwoordelijkheid om de gemaak-

te afspraken na te komen. Als wij straks in 2010 als 

enige provincie onze doelstelling niet gehaald heb-

ben – dat zou best kunnen gebeuren – terwijl wij 

met 50 MegaWatt toch al zo’n lage ambitie hadden, 

hoe kunnen wij dan volhouden dat wij als provincie 

het goede voorbeeld geven? Wat doet dat met onze 

overtuigingskracht als wij gemeenten en organisaties 

mee willen nemen in allerlei groene initiatieven? Ik 

dien hierover de volgende motie in:

Motie	M11	(SP):	Offensief	duurzame	energie.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 18 februari 2008;

overwegende:

•  dat de provincie minder dan twee jaar over heeft 

om de doelstelling te behalen van �0 MegaWatt 

energie voor de Bestuursovereenkomst Landelijke 

Ontwikkeling Windvermogen (BLOW): 

•  dat het college zich heeft voorgenomen om zich in 

te spannen voor de inzet van andere groene ener-

giebronnen, als niet voldoende windvermogen kan 

worden gerealiseerd;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

•  binnen enkele maanden met een concreet plan te 

komen om voorzover mogelijk de doelstelling van 

�0 MegaWatt groene energie te realiseren vóór 

2010, en zonodig de rest te realiseren zo snel moge-

lijk na 2010;

en gaan over tot de orde van de dag.

Aan de Staten wordt gevraagd ruim € 11.000.000 

klaar te leggen voor de uitvoering van dit plan. Ge-

zien de vaagheid heb ik daar grote moeite mee.  

€ 5.000.000 is begroot voor het verduurzamen van 

bestaande projecten en nog eens € 5.000.000 voor 

nieuwe projecten. Randvoorwaarden ontbreken. Is 

dit een blanco cheque of komt dit nog bij ons terug? 

Graag een reactie.

Onze eigen bedrijfsvoering: de doelstelling is vol-

gend jaar het predikaat “klimaatneutraal” op te 

kunnen spelden. Ik had hierover eigenlijk een toe-

lichting verwacht in het actieplan. Ik ben dan ook 

benieuwd hoe dit ervoor staat. Kan de gedeputeerde 

ons eens bijpraten over veranderingen in ons in-

koopbeleid, energieverbruik en dergelijke?

Tot slot. In het collegeprogramma wordt ook een 

vervolg op het actieplan aangekondigd, het pro-

grámma Duurzaamheid. Mag ik vragen of dit op 

schema ligt en wanneer wij dit kunnen verwachten?

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld

De heer VAN EE (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik houd het kort gezien het tijdstip. Het Actieplan 

Duurzaamheid geeft aan dat wij zorgvuldig wil-

len omgaan met onze Schepping en dat wij daarin 

een bijdrage willen leveren die pro-actief is. Daarin 

zit voor ons een beetje het probleem. Aan de ene 

kant willen wij de complimenten geven voor wat 

er bereikt is. Aan de andere kant zou een actieplan 

moeten bestaan uit: wat, wanneer, hoeveel en door 

wie. Dat ontbreekt er aan. Er worden wel wat kaders 

aangegeven, maar een actieplan zou een beeld moe-

ten creëren van: op dat en dat moment hebben wij 

dat en dat gerealiseerd of zo gaan wij het doen. En 

dat ontbreekt hier. 

Aan de andere kant is het allemaal niet makkelijk. 

De gedeputeerde heeft namelijk destijds al gezegd dat 

als het gaat om duurzaamheid, dat te willen doorvoe-

ren in het volledige beleid en op alle terreinen. Dat is 

een formidabele taak. Daar hebben wij zeer veel res-

pect voor. Wij willen de gedeputeerde daarvoor dan 

ook de ruimte wel geven. Wij zullen uiteraard met 

dit plan instemmen, maar wij willen wel duidelijk 

maken dat wij graag concrete resultaten willen zien. 

Die resultaten hoeven niet direct heel grootschalig te 

zijn; ook kleine onderdelen ervan, die later tot een 

groot geheel gevormd kunnen worden, zijn daarin 

welkom. Wij zullen echter wel resultaat moeten laten 

zien, voor onszelf, voor de motivatie, voor de uitstra-

ling die wij als energiebewuste provincie zouden wil-

len bereiken en tegelijkertijd – en daar gaat het om 

– voor het zorgvuldig omgaan met onze Schepping. 

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De 

VVD maakt bij alle plannen die voorgelegd worden 
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de volgende, basale afweging: 

•  Is er een maatschappelijk probleem?

•  Zo ja, is het aan een overheid om dit probleem 

op te pakken?

•  En welke overheid kan dat dan, al dan niet met 

andere partijen, het beste doen?

Wanneer het gaat om duurzaamheid, met name bij 

ruimtelijke plannen, ziet de VVD zeker een rol weg-

gelegd voor de provincie. Als de provincie dan met 

een concreet plan komt, dan toetsen wij een derge-

lijk plan natuurlijk wel op effectiviteit en efficiëntie, 

op haalbaarheid en houdbaarheid. Vooral dat laatste 

is belangrijk. Concreet voorbeeld: wij kunnen als 

overheid ergens een woonwijk plannen, maar als wij 

pas nadat de eerste bewoners hun huis hebben be-

trokken gaan nadenken over bereikbaarheid van die 

wijk of de groenvoorziening, dan zijn wij bijzonder 

inefficiënt bezig. Weinig duurzaam ook.

Wat Gedeputeerde Staten concreet voor ogen heb-

ben met het Actieplan Duurzaamheid moet wat 

ons betreft nog blijken uit de stukken die ons in de 

komende maanden voorgelegd worden. Dat duur-

zaamheid een integraal onderdeel wordt van het af-

wegingskader van de opstellers van provinciale plan-

nen, klinkt in theorie goed, al vragen wij ons wel 

af of dat dan tot op heden dan nog niet gebeurde. 

Waren wij alleen maar bezig met korte-termijnplan-

nen, die mogelijke problemen vooruitschoven naar 

toekomstige bestuurders of generaties? Ik mag toch 

hopen van niet. 

Bij het opstellen van een duurzaam ontwikkelen lad-

der, een DO-ladder, een afwegingskader voor duur-

zaamheid, wordt gelukkig aansluiting gezocht bij 

een reeds landelijk ontwikkeld instrument. Wij zijn 

benieuwd naar de provinciale variant. Wij vragen 

ons daarbij af in hoeverre deze DO-ladder onder 

de provinciale milieuprojecten PRISMA 2008 valt, 

die wij onlangs ontvangen hebben. Wij rekenen er 

verder op dat in die provinciale variant voldoende 

aandacht is voor allerlei aspecten van duurzaam-

heid. Allerlei aspecten dus. Planet ja, maar evengoed 

profit en people. Wij hebben in de commissie al aan 

de gedeputeerde gevraagd of hij de DO-ladder meer 

concreet kan maken, misschien met concrete pro-

jecten die lopen in de provincie, en hoe hij die voor 

ons kan laten ‘leven’. Wij vragen ons af hoe wij dat 

in de toekomst voorgeschoteld krijgen, want daar 

konden wij ons met voorliggende stukken niet veel 

bij voorstellen. Ik hoop dat de gedeputeerde zijn 

belofte hierover nog een keer herhaalt.

Goed luisteren naar en communiceren met in-

woners, ondernemers en bezoekers van Utrecht 

is cruciaal. Voor wie doen wij dit allemaal? Welk 

probleem lost het op of welke verbetering – profit 

– levert het op? Wat de VVD betreft is dat niets 

nieuws; zulke vragen horen bij de eerder genoemde 

basale afweging. De VVD staat niettemin open voor 

het nog verder verbeteren, verduurzamen zo u wilt, 

van provinciale plannen, maar hoeveel dat exact 

moet kosten, moet nog blijken bij behandeling van 

plannen die ons later in dit jaar hopelijk worden 

voorgelegd. Zoals u van ons gewend bent, geven 

wij daarbij wel de voorkeur aan investeringen in zo 

concreet mogelijke projecten. Graag vernemen wij 

van Gedeputeerde Staten wat zij in die zin onder 

“verduurzamen van lopende en nieuwe projecten” 

verstaan. Zijn Gedeputeerde Staten het met ons eens 

dat een hoger ambitieniveau of het maken van an-

dere keuzes niet per se altijd geld hoeven te kosten? 

Graag horen wij van Gedeputeerde Staten wat er 

na elk jaar gebeurt met de gereserveerde € 3.200.000 

voor verduurzaming van lopende of nieuwe projec-

ten. Vloeit bij onderbesteding het bedrag weer terug 

in de algemene middelen of moeten wij dit zien als 

een meerjaren duurzaamheidfonds?

Tot slot heeft de fractie van de VVD in deze eerste 

termijn nog een laatste vraag aan Gedeputeerde 

Staten. In hoeverre verwachten Gedeputeerde Staten 

dat er voor verduurzaming van provinciaal beleid na 

deze periode middelen nodig zijn? Anders gezegd: 

hoe duurzaam is de nu gevraagde investering en in 

hoeverre worden er zo meteen incidentele middelen 

ingezet voor de aanpak van structurelere zaken?

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

kan het heel kort houden, want wij hebben tijdens 

de commissievergadering een aantal opmerkingen 

gemaakt waaraan in belangrijke mate tegemoet ge-

komen is. Wij hebben nog een paar algemene op-

merkingen en wat kanttekeningen.

De PvdA vindt duurzaamheid belangrijk voor het 

handelen en onderschrijft volledig dat dit een be-

langrijke onderlegger is van dit coalitieprogramma. 

Met dit Actieprogramma Duurzaamheid staan de 

eerste acties op papier. Wij onderschrijven echter 

ook dat de woorden omgezet moeten worden in 

daden. Hetgeen nu ligt is nog niet eens zoveel pa-

pier, het zijn nog slechts woorden, maar het is wel 

vaag over wat het precies gaat voorstellen. Die daden 

zullen zijn: toetsen of de provincie zelf voldoende 
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duurzaam bezig is en daar actie op ondernemen, 

anderen toetsen en ze zo ver krijgen om duurzaam 

te handelen en stimuleren dat het normaal wordt 

om duurzaam bezig te zijn. Voor alle duidelijkheid 

en het staat in het actieprogramma, maar ik wil het 

nog een keer benadrukken: dat gaat veel verder dan 

alleen het milieu en het klimaat. Het gaat bijvoor-

beeld ook om de sociale samenhang en het kan gaan 

om zaken als emancipatie. Maar goed, wij wachten 

de provinciale uitwerking af. 

Die acties? Dat zal nog niet meevallen. Wij moeten 

daarover eerlijk zijn. In het actieprogramma staat 

dat kennis belangrijk is als eerste stap. Wij weten 

allemaal dat de echte daden nog moeten volgen en 

dat dat nog onduidelijk is. Ik neem als voorbeeld de 

vraag: neem je de fiets of de auto? Wij weten al-

len dat met de fiets hier naartoe komen duurzamer 

was geweest, maar ik vermoed dat er maar een paar 

mensen met de fiets zijn gekomen. En die woonden 

dan misschien niet zo ver weg. Maar goed, je kunt 

altijd nog dichtbij het Provinciehuis gaan wonen.

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

kunnen ook het Provinciehuis verplaatsen.

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Maar goed, die acties blijken in de praktijk nog las-

tig te zijn. Ik heb daarom een vraag voor de fractie 

van de SP om te kunnen bepalen of wij wel of niet 

met haar motie kunnen instemmen. Waar wilde de 

fractie van de SP die windmolens te plaatsen? In de 

vorige Statenperiode, zo heb ik vernomen, heeft de 

fractie van de SP een aantal plekken afgewezen. Wij 

zijn dus heel benieuwd of die fractie daarvoor sug-

gesties heeft.

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

hebben de locaties ondersteund, zoals die in het 

streekplan zijn opgenomen. Wat ons betreft kunnen 

daar nog steeds windmolens gebouwd worden, afge-

zien van de plekken die inmiddels al zijn afgevallen. 

De motie houdt echter vooral in dat wij kijken naar 

andere manieren om die energie op te wekken. De 

gedeputeerde heeft ook eerder al gezegd dat als het 

niet lukt met windenergie, te kijken naar een andere 

manier. Ik wil daar graag handen en voeten aan 

geven door te zeggen dat wij daarvoor dan een plan 

moeten maken en daar snel mee komen om voor 

2010 nog zoveel mogelijk gedaan te krijgen.

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Erg concreet klinkt dat niet. In het verleden stond 

de fractie van de SP namelijk vooraan om naar be-

woners te luisteren als zij ergens geen windmolen 

wilden. Ik wilde met mijn betoog alleen maar zeg-

gen dat het in de praktijk dus erg lastig is om woor-

den om te zetten in daden.

Dan heb ik een vraag aan de fractie van de Christe-

nUnie over de duurzaamheidsprijs. In de commissie 

hebben wij gezegd dat in het verleden de milieuprijs 

is afgeschaft en dat je moet oppassen nu een duur-

zaamheidsprijs te gaan instellen. Het is lastig als je 

net iets hebt afgeschaft, opnieuw een soortgelijk iets 

in te stellen.

Mijn laatste punt. Feitelijk duurzaam handelen is de 

belangrijkste stap. Daarop moeten alle acties in het 

actieprogramma gericht zijn. Wij blijven dit beleid 

beoordelen op de daden, maar wij hebben er alle 

vertrouwen in. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Een Actieplan Duurzaamheid is net iets waar 

GL jarenlang voor heeft gepleit. Zie onze klimaat-

motie bij de begrotingsbehandeling in 2006. Wij 

zijn dus heel blij dat het thema Duurzaamheid in 

een korte tijd zo’n sterk accent heeft gekregen. De 

ambitie valt te prijzen. En nu de praktijk. Want wat 

stellen wij hiermee vast? Dat duurzaamheid breed 

wordt ingezet en belangrijk wordt voor al het pro-

vinciale beleid. Prachtig. Maar, aan de vruchten her-

kent men de boom. En welke vruchten plukken wij? 

Dat is nog niet erg duidelijk geworden uit het stuk. 

Laat ik een paar mogelijkheden noemen. Op het 

gebied van verkeer en vervoer: in de Pakketstudies 

inzetten op een hoog ambitieniveau voor vernieu-

wend, goed openbaar vervoer. Op het gebied van de 

landbouw: sterke inzet op biologische landbouw. Op 

het gebied van waterhuishouding: voluit gaan voor 

de KRW, zo spoedig en compleet mogelijk. Wij moe-

ten ervoor waken dat wij met ‘een sausje van duur-

zaamheid’ overal een duurzaamheidsetiket opplak-

ken waar dit nog niet verdiend is. In dat geval noem 

ik bijlage 1, waar staat dat stedelijke vernieuwing op 

zichzelf al duurzaam is. Nu, ik ken een paar geval-

len van stedelijke vernieuwing die niet bijzonder 

duurzaam zijn. Aan de andere kant kun je juist op 

dit gebied de DO-ladder met verschillende sporten 

tegelijk bestijgen. Dus als thema is het heel belang-

rijk, maar dan moet het wel waargemaakt worden.

Ik sluit mij aan bij fracties die zeggen dat wij vooral 
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moeten gaan voor afrekenbare, concrete, zichtbare 

resultaten. Daarnaast is de communicatie over 

duurzaamheid heel belangrijk, maar maak daar niet 

een aparte niche van en voer het door in de gehele 

provinciale communicatie om duidelijk te maken 

hoe wij op alle vlakken met duurzaamheid werkelijk 

bezig zijn. 

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! “Geen woorden, maar daden”, en “kop-

groep”: ja, het zijn termen die ik graag wil begrijpen 

bij dit plan. Wij wachten inderdaad met ons allen op 

het zoveel mogelijk concreet maken van ambities. 

Voordat wij dat doen en beginnen aan allerlei uit-

voeringen, is het goed te bekijken waar wij de ener-

gie op inzetten. Bezint eer gij begint. Dat hebben 

wij gedaan met dit plan. Wij weten waarop wij onze 

energie willen richten en wij gaan er de komende 

tijd mee aan de slag. Het zint mij ook niet dat wij 

daar niet heel concreet allerlei projecten onder kun-

nen hangen. Dat is nu eenmaal zo, maar dat moeten 

wij heel snel wél gaan doen. Ik ben bereid snel bij 

de Staten terug te komen, elk kwartaal bijvoorbeeld, 

om door te nemen waarmee wij bezig zijn en waar 

wij staan om die acties concreet te laten zien en 

de Staten mee te nemen in de afwegingen die wij 

daarin moeten maken om samen heel snel een idee 

te krijgen over waar wij mee bezig zijn. Dat kan 

heel snel, want er zijn talloze kansen op dit ogenblik 

voorhanden om concreet mee aan de slag te gaan. 

Wat betreft het gebied van verkeer en duurzaam 

verlichten, kun je bekijken hoe ver je daarin gaat. 

Waar trek je je grens? Ga je naar energieneutrale 

zaken met glasvezelkabels? Heel innovatief, maar het 

kost wel wat. Ga je bijvoorbeeld heel veel verlichting 

uit doen? Wat betekent dat voor de veiligheid? Dat is 

alleen maar goedkoper, maar je moet wel een afwe-

ging maken ten opzichte van de verkeersveiligheid 

of andere zaken. Dat moet je goed met elkaar door-

denken. Het is wel goed dit in kaart te brengen en te 

kijken waar die keuzes liggen. Veelal is het helemaal 

niet verkeersonveiliger om de lampen gewoon uit te 

doen op een provinciale weg in het buitengebied. 

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat vraagt de gedeputeerde vandaag precies aan de 

Staten? Als ik het heb over het concreet maken van 

de plannen, zegt hij dat hij elk kwartaal bij de Sta-

ten terug zal komen. Wij stellen vandaag echter wel 

vast dat wij twee keer € 5.000.000 beschikbaar stel-

len zonder dat wij goed weten welke kaders daarbij 

aangegeven worden. 

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Die middelen worden ingezet om binnen 

onze eigen plannen en in allerlei projecten met der-

den te kijken waar de kansen liggen en om dat han-

den en voeten te geven en om samen met anderen 

die ideeën uit te werken. In de commissie hebben 

wij dat uitgebreid met elkaar besproken. Dat kader 

vraag ik van de Staten, want als zij mij dat geld niet 

beschikbaar stellen, kan ik die afspraken niet maken 

en kunnen de verschillende afdelingen niet aan de 

slag om hun plannen tegen het licht te houden.

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Waar het mij omgaat, is dat wij niet goed weten 

waar die twee keer € 5.000.000 aan uitgegeven zal 

worden. Dat komt omdat de projecten nog niet 

bekend zijn. Daar kan ik mij wel wat bij voorstellen. 

Maar het is daarnaast ook niet duidelijk welk soort 

projecten wij kunnen verwachten. Het kan alle kan-

ten op gaan, zo heb ik het idee. 

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben de Staten toch een idee pro-

beren te geven, ook in de bijlage die bij het stuk zit, 

van zaken waar je aan kunt denken op onze eigen 

beleidsterreinen. Het zijn overigens heel concrete 

zaken waar de afdelingen nu mee bezig zijn. Aan de 

Staten zal straks de keuze worden voorgelegd hoe-

ver zij daarin willen gaan, want de Staten stellen de 

beleidskaders vast. In het programma dat eronder 

zit, kan men zien dat wij vijf externe organisaties 

zoeken waarmee wij projecten willen gaan uitvoe-

ren. Zo willen wij het hele project handen en voeten 

geven om zo snel mogelijk te kunnen aansluiten bij 

de plannen die er elders in deze provincie al zijn. Ik 

kan op dit ogenblik nog niet veel noemen, maar ik 

kan wel zeggen dat wij vanmiddag met de gemeente 

Utrecht, het ministerie en het waterschap in Rijnen-

burg zijn gaan kijken hoe wij het plan Duurzaam 

Rijnenburg van de grond kunnen krijgen. Als daar 

meer concreet zicht op is, kom ik bij de Staten terug 

om te laten zien hoe wij dat gaan aanpakken enzo-

voort. De Staten worden dus meegenomen in het 

hele traject en zij kunnen altijd hun vinger opsteken 

als het wat de Staten betreft de verkeerde kant op-

gaat. Daar zullen wij uiteraard naar handelen als dat 

om een meerderheid van de Staten gaat. 
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Er is veel gesproken over de communicatie en 

wat dat moet kosten: € 450.000 op een plan van 

€ 11.000.000. Ik heb in de commissie al gezegd dat 

wat mij betreft het klimaatplan en het duurzaam-

heidsplan in elkaar geschoven worden, zodat wij dat 

geld breder kunnen inzetten. Die € 450.000 binnen 

dat bedrag, zo’n 4%, is volgens mij echter hard no-

dig om de acties en de programma-onderdelen, die 

wij straks met elkaar bedenken, te verbreden naar 

de Utrechtse samenleving en de bedrijven. Daarmee 

is het niet alleen een activiteit die binnen dat pro-

ject z’n meerwaarde heeft, maar dat straks ook bij 

veel anderen z’n meerwaarde kan hebben; andere 

gemeenten, andere bedrijven enzovoort. Daarvoor is 

het nodig dat wij goed communiceren over het plan. 

Ik wil de Staten daarom vragen in te stemmen met 

het bedrag daarvoor.

Met de heer Bersch ben ik van mening dat het een 

gemiste kans is als de windenergie bij boeren nu niet 

meer mogelijk lijkt te zijn. De minister heeft geen 

streep gehaald door de plannen. De minister heeft 

gezegd tegen de raad van Woerden dat zij zelf in het 

kader van het algemeen belang zou hebben gekozen 

voor het Venster en niet voor de windmolens, maar 

ook heeft zij gezegd dat de raad van Woerden zelf 

zijn keuzes moet maken. Als ik de wethouder hoor, 

dan ligt het voor de fracties van het CDA en de 

ChristenUnie binnen de gemeenteraad van Woerden 

zo dat zij niet langer kiezen voor de windmolens. 

Daarmee is er geen meerderheid meer. Dat betekent 

dat wij die windmolens niet zullen krijgen en dat 

betekent ook meteen dat wij de 50 MegaWatt van 

het BLOW-akkoord niet meer zullen halen. Ook 

Loenen is twee weken terug al afgevallen. Dat houdt 

in dat wij ergens tussen de 30% en de 40% kunnen 

uitkomen als andere plannen nog wel doorgaan. Ik 

vrees echter dat dit wel eens het begin van het einde 

zou kunnen zijn. Dat maakt dat wij ons erg moeten 

inspannen om te bezien wat onze alternatieven zijn. 

Zo leg ik de motie dan ook uit. Wij verplichten ons 

eigenlijk moreel om te kijken wat wij dan wél kun-

nen doen. Helemaal de handdoek in de ring gooien 

kunnen wij ons als provincie niet veroorloven. Om 

dan meteen ook maar af te spreken dat wij 50 Me-

gaWatt op onze nek nemen, dat vind ik wel heel 

sympathiek, maar niet realistisch. Op dit ogenblik 

gaan wij daar niet over. Wij moeten andere partijen 

zien te vinden: denk aan kleine windturbines, zon-

necollectoren, zonneboilers, koude-warmte-opslag. 

Wij hebben een heel pallet aan middelen om dat 

mogelijk te maken. Wij hebben ons revolving fund 

met € 20.000.000 om dat soort initiatieven mee te 

ondersteunen. Wij hebben dus een zeer actief beleid 

om dat te doen. Wij gaan er echter niet over. Het 

zijn anderen, derden, die dat moeten gaan doen. 

Ik vind dat het aan de Staten is om die afweging te 

maken. 

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wijs erop dat ik in onze motie expliciet heb ge-

noemd dat “voorzover mogelijk” de doelstelling ge-

realiseerd moet worden. Wat wij niet halen, kunnen 

wij na 2010 zo snel mogelijk doen. Misschien veran-

dert dat iets aan de mening van de gedeputeerde. 

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij gaan het komend voorjaar met de 

minister en het IPO praten over een klimaatak-

koord. In dat klimaatakkoord, zo stellen wij ons 

voor, zullen wij als provincie geen nieuwe windener-

gietaakstellingen op ons nemen. Dat verplicht ons 

overigens dat wij op gebieden van overige duurzame 

energie en energiebesparing wat beter ons best 

moeten doen dan gemiddeld van ons verwacht zou 

mogen worden. Dat is een ambitie waar ik voor wil 

staan. Het is echter aan de Staten te beoordelen of 

zij dat met de motie zo willen uitdrukken of dat zij 

vinden dat de woorden die ik heb uitgesproken het 

beste aan bod kunnen komen als wij met de minis-

ter over het klimaatakkoord spreken. Dat laatste zou 

overigens mijn voorstel zijn. 

Tegen de heer Van Ee heb ik gezegd dat wij over de 

concrete resultaten binnenkort zullen praten. Ik ben 

met hem van mening dat dan duidelijk moet zijn: 

wat, wanneer en door wie. Zo concreet moet het 

actieplan uiteindelijk worden. 

Doen wij dan nu niet genoeg aan duurzaamheid in 

onze huidige plannen, vraagt mevrouw Dijk. Nee, 

is het antwoord, dat kan echt beter. Ik wil haar wel 

een paar voorbeelden noemen. De AVP houdt bij-

voorbeeld maar in zeer beperkte mate rekening met 

het adaptatiebeleid en op het gebied van duurzaam 

verlichten kunnen wij nog wel wat verder gaan als 

je het hebt over provinciale wegen. Dat zijn twee 

voorbeelden, maar op alle beleidsterreinen kun je 

ze noemen. Ook in de woningbouw zijn er, volgens 

mij, nog veel slimmere combinaties mogelijk en 

kijk je integraal naar een gebied, dan denk ik dat 

je heel veel oplossingen kunt verzinnen. Niet om 

uiteindelijk de doelstelling van duurzaam bouwen 
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te halen, maar om daar bovenop nog wat te reali-

seren. Meestal houden wij namelijk op als wij aan 

onze norm zitten, maar je kunt best een paar stapjes 

verder gaan. Ik denk dat hoe eerder je in een tra-

ject over duurzaamheid gaat denken, hoe verder je 

daarin kunt komen. Dat gaan wij samen uitvinden 

en die lessen gaan wij delen met de gemeenten in 

onze provincie. 

Ik ben het eens met mevrouw Blom dat het meest 

belangrijke is om die duurzaamheid in daden om 

te zetten. Het moet vorm krijgen in je duurzaam 

handelen. De plannen kunnen wij vaak heel mooi 

maken, maar die laatste stap en het werkelijk be-

slissen om iets anders te gaan doen, is vaak ook de 

moeilijkste stap. Je moet dan namelijk je vertrouwde 

gebruik achter je laten. Je hebt veel communicatie 

en voorlichting nodig om mensen zo ver te krijgen. 

Wij gaan ervoor. 

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

heb nog een vraag openstaan. In hoeverre bekijken 

wij per jaar de financiën en vloeien die terug in de 

algemene middelen? Hoe gaan wij dat doen met 

eventuele kosten na deze periode?

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het lijkt mij goed die vraag aan de orde 

te stellen bij de begrotingsbehandeling. Uiteindelijk 

is nu alleen nog maar de eerste jaarschijf beschik-

baar gesteld. Ik denk dat het geld dat je in een jaar-

schijf niet opmaakt, automatisch terugvloeit naar de 

algemene middelen en dat van daaruit opnieuw de 

afweging plaatsvindt. Dat is ons bestaande beleid. 

Daar wil ik mij aan conformeren. 

Ik heb ook nog geen antwoord gegeven op het plan 

van de fractie van de ChristenUnie over de duur-

zaamheidsprijs. Ik heb in de commissie al gevraagd 

hoe de meerderheid van de Staten daarover denkt. 

Ik wacht daarover dus de stemming af. 

Tweede	termijn.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik kom nog even terug op ons voor-

stel over de duurzaamheidsprijs. Het duurzaam-

heidsbeleid is voortgekomen uit het milieubeleid, 

maar het is meer dan dat. Dat kunnen wij ook 

lezen in het actieplan waarover wij nu spreken. De 

duurzaamheidsprijs moeten wij dus niet helemaal 

vereenzelvigen met de milieuprijs. De in te voeren 

duurzaamheidsprijs is wat ons betreft de duur-

zaamheidstegenhanger van de ‘Kei van Utrecht’. Ons 

voorstel is dat wij de prijs jaarlijks uitreiken op een 

congres of een symposium en elk jaar een ander 

thema meegeven, bijvoorbeeld het concept Cradle to 

Cradle, klimaatneutrale projecten, energiebesparing, 

aanpak van fijnstof, enzovoort. 

Tegen de collegepartijen het volgende. Zij zullen zich 

de tekst nog wel herinneren, maar als ik kijk in het 

coalitieakkoord dan wordt daar gesproken over het 

oplossen van maatschappelijke problemen met part-

ners, medeoverheden, maatschappelijke organisaties 

en bedrijven. Ik citeer: “Op die manier kunnen wij 

optimaal gebruik maken van kennis, ervaring en 

creativiteit. Onze inwoners willen wij er natuurlijk 

ook bij betrekken. Het gaat immers om hen. Draag-

vlak bij het realiseren van oplossingen is essentieel. 

Iedere Utrechter telt.” Deze tekst zucht eigenlijk om 

de invoering van een duurzaamheidsprijs en sluit 

daar naadloos op aan. Dat wilde ik nog even mee-

geven.

De VOORZITTER: Mag ik hiermee de tweede ter-

mijn besluiten? De gedeputeerde hoeft hierop verder 

niet te reageren. Hij heeft het oordeel over de motie 

aan u overgelaten. Wensen de Staten in te stemmen 

met het Actieplan Duurzaamheid?

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! Een 

stemverklaring. Wij stemmen voor het plan, maar 

ik wil graag het vertrouwen aan de gedeputeerde 

meegeven om hiermee aan de slag te gaan. Eigenlijk 

waren onze verwachtingen wat hoger gespannen en 

hadden wij graag beter geweten waarvoor wij het 

geld gaan bestemmen. Maar goed, wij wensen het 

college veel succes en wij houden het in de gaten.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij stemmen in met het Actieplan Duur-

zaamheid. Wij staan niet te trappelen om Rijnen-

burg gelijk al in te vullen. Wij hopen dat hiermee 

een heel mooie oplossing wordt bedacht, waarbij 

een grotere dichtheid niet tot de mogelijkheden gaat 

behoren. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

De VOORZITTER: Dan breng ik in stemming motie 

M9. 
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Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

zijn tegen deze motie, want wij vinden dat de prijs 

van de NMU, die al bestaat, hier prima aan voldoet. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M9 te verwerpen. Voor de motie heb-

ben gestemd de fracties van de SP, GL, de Christen-

Unie, D66 en de PvdD. 

De VOORZITTER: Dan stel ik aan de orde motie 

M11.

De heer VAN EE (CDA): Mijnheer de Voorzitter! In 

de orde van de uitleg van de gedeputeerde zijn wij 

voor de motie. 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zien de motie als een steun in de rug voor het 

beleid van de gedeputeerde. Met die interpretatie en 

in die geest stemmen wij voor de motie. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij interpreteren de motie zodanig dat het ac-

cent ligt op de ándere groene energiebronnen dan 

windenergie. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb mijn twijfels of dit allemaal binnen enkele 

maanden kan. De teneur van de motie ondersteunen 

wij echter wel. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M11 te aanvaarden. Tegen de motie 

heeft gestemd de fractie van de VVD.

Aanpassing	reglementen	Utrechtse	waterschappen	

aan	gewijzigde	Waterschapswet.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voor-

zitter! “Nederland leeft met water”: deze mooie 

slogan heb ik niet van mijzelf maar kwam ik te-

gen op internet. Water wordt steeds belangrijker 

en daarvan zijn wij ons allemaal meer en meer 

bewust. De Wet modernisering waterschapsbestel 

is eigenlijk een logisch gevolg van de brede visie 

op en de vermaatschappelijking van het water. De 

waterschappen hebben zich in de afgelopen jaren 

ontwikkeld tot brede organisaties met hun integrale 

waterbeheertaak, de zorg voor het watersysteem en 

de zuivering van afvalwater. De gewijzigde Water-

schapswet doet recht aan dit brede maatschappelijke 

belang en vergroot de democratische legitimatie van 

de waterschapsbesturen door het introduceren van 

het lijstenstelsel. Niet alle zetels zullen echter vrij 

verkiesbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat bepaalde 

belangengroeperingen in het waterschapsbestuur 

vertegenwoordigd blijven, heeft de wetgever bepaald 

dat er minimaal zeven en maximaal negen geborgde 

zetels komen. De provincie heeft de bevoegdheid 

deze zetels te verdelen over de verschillende catego-

rieën: agrariërs en overige ongebouwd, bedrijven, 

natuurterreinen. Volgens de wet zijn aard en om-

vang van het belang leidend in de verdeling. 

Het college heeft bij de verdeling van de zetels de 

WOZ-waarde als uitgangspunt genomen. In onze 

optiek is dit niet de juiste methode om aard en om-

vang van het belang van elke categorie te bepalen. 

De economische waarde valt per definitie uit in het 

nadeel van de natuurterreinen, omdat het erg moei-

lijk blijkt te zijn de waarde van natuur in geld uit te 

drukken. Het is een discussie waarover economen 

zich het hoofd breken. Dat ga ik in elk geval niet 

doen.

Het gaat om het volgende. Onze fractie is van me-

ning dat de belangen van alle drie categorieën vol-

doende geborgd moeten worden. Wij willen daarom 

de natuurterreinen één geborgde zetel meer toeken-

nen dan het college van Gedeputeerde Staten voor-

stelt. Dit zorgt voor een meer evenredige verdeling 

van de geborgde zetels én het doet vervolgens meer 

recht aan de aard en omvang van hun belang bij de 

taakuitoefening van het waterschap. Met name het 

peilbeheer en het verbeteren van de waterkwaliteit 

zijn van essentieel belang bij het in stand houden 

en vergroten van natuurwaarden. Onze fractie heeft 

daarom het volgende amendement voorbereid:

Amendement	A6	(ChristenUnie,	GL,	PvdD,	SP,	

Mooi	Utrecht,	D66).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008, ter behandeling van het Statenvoorstel 

PS2008RGW02 inzake aanpassing reglementen Utrechtse 

waterschappen en gewijzigde Waterschapswet;

besluiten:

•  In het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden, artikel �, “Omvang algemeen bestuur”, 

als volgt te wijzigen:
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•  Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. Hier-

van vertegenwoordigen:

 a. drieëntwintig leden de categorie ingezetenen;

 b. drie leden de categorie ongebouwd;

 c. twee leden de categorie natuurterreinen;

 d. twee leden de categorie bedrijven.

Toelichting:

Als gevolg van de Wet modernisering waterschapsbestel 

en de gewijzigde Waterschapswet, worden de water-

schapsreglementen gewijzigd. In de nieuwe reglementen 

zijn bepalingen opgenomen over de omvang van het be-

stuur en de zogenaamde geborgde zetels. Deze zetels zijn 

opgenomen in de Waterschapswet met als doel het ‘bor-

gen’ van de belangen van de agrarische sector, natuur-

terreinen en bedrijven in het waterschapsbestuur. De 

provincies zijn bevoegd te besluiten over de toewijzing 

van de geborgde zetels. In het voorstel van Gedeputeerde 

Staten is de verdeling van de geborgde zetels gebaseerd 

op de economische waarde van de drie categorieën. Op 

basis daarvan is één geborgde zetel toegewezen aan de 

categorie natuurterreinen. Hiermee zijn de ‘aard en de 

omvang’ (Wet modernisering waterschapsbestel) van 

het specifieke belang van natuurbeherende organisaties 

echter onvoldoende geborgd. Het amendement beoogt 

recht te doen aan de verschillende specifieke belangen 

en deze evenredig te verdelen. Daarbij wordt uitgegaan 

van het minimum aantal van zeven geborgde zetels dat 

de wet voorschrijft, om het democratisch gehalte van de 

waterschapsbesturen zo groot mogelijk te laten zijn. 

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voor-

zitter! Zoals u is opgevallen, tornen wij niet aan de 

drie geborgde zetels voor de categorie agrariërs en 

overig ongebouwd. Hun bijdrage aan de instand-

houding van het landelijk gebied en hun belang bij 

de taakuitoefening van het waterschap zijn natuur-

lijk evident. Daarom deze extra zetels ten opzichte 

van de andere twee categorieën. De zetel voor na-

tuurterreinen brengen wij in mindering op de cate-

gorie bedrijven. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Als je gaat kijken naar de geborgde zetels, dan 

zie je daar een balans. Die balans haalt mevrouw 

Dik weg, los van de argumentatie die zij daarvoor 

gebruikt. Waarom heeft mevrouw Dik er niet voor 

gekozen gebruik te maken van de ruimte in de wet, 

waarbij zij de geborgde categorieën zeven tot negen 

zetels geeft en een extra zetel afhaalt van de ingeze-

tenen? Dan zou zij recht doen aan de verhoudingen 

binnen de geborgde categorie. Wat zij nu doet, is 

alles scheef trekken. 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik heb niet het gevoel dat ik alles scheef trek. 

Ik heb juist betoogd dat wij van mening zijn dat 

hierdoor een meer evenredige verdeling plaatsvindt 

van de zetels. Verder vinden wij het heel belangrijk 

dat de democratische legitimatie van het algemeen 

bestuur zo groot mogelijk is. Daarom hebben wij 

niet overwogen een extra geborgde zetel erbij te 

betrekken. Wij willen uitgaan van het minimum van 

zeven geborgde zetels. Volgens ons getuigt ons voor-

stel juist van meer evenredigheid. Ik heb al gezegd 

dat de WOZ-waarde de onderliggende basis is. Op 

basis daarvan heeft de verdeling plaatsgevonden. Dat 

vinden wij een te beperkte visie op basis waarvan 

die zetels verdeeld zijn. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Mevrouw Dik zegt dat de WOZ-waarde onvol-

doende is. Dat erkent de wetgever echter ook. Daar-

om heeft men gezegd ook te kijken naar de omvang 

en naar het grondoppervlak van degene die in dit 

belang valt. Vindt mevrouw Dik dat het de wetgever 

gepast heeft dat men op een rechtvaardige manier 

die verdeling en de correctie op de WOZ-waarde 

heeft toegepast? Dan snijdt haar verhaal verder geen 

hout meer.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik denk dat mijn verhaal wel hout snijdt, want 

ook als je kijkt naar het grondoppervlak heeft de 

natuurwaarde een heel belangrijke plek in onze pro-

vincie. Kijkt u maar naar de Utrechtse Heuvelrug, 

maar ook naar het landelijk gebied, waar heel veel 

natuurwaarden aan te wijzen zijn die beschermd 

moeten worden. Volgens mij kunnen wij niet sec 

zeggen dat wij de Utrechtse Heuvelrug hebben en dat 

dát ons natuurterrein is. Wij hebben ook de Lopiker-

waard, de veenweidegebieden en het Noorderpark: 

allemaal natuurgebieden in onze provincie met een 

landelijke functie, maar waar ook de natuurwaarden 

wel degelijk hun plek hebben en waar de verschillen-
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de belangen samen tot een oplossing moeten komen, 

bijvoorbeeld als het gaat om het peilbeheer. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Natuurwaarden worden niet alleen beschermd 

door het waterschap. Dat doen wij hier ook via an-

dere regelgeving. Dus ik blijf bij mijn standpunt dat 

de analyse van mevrouw Dik onjuist is. 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik respecteer de analyse van de heer Balemans. 

Ik denk dat wij hierover van mening blijven ver-

schillen.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik wil graag reageren op de woorden van de 

heer Balemans. Het lijkt mij dat ook veel andere 

belangen door de provincie gewaarborgd worden, 

waaronder de bedrijfsbelangen. Als dat dus een ar-

gument is, vervalt dat bij dezen.

De VOORZITTER: Ik stel voor dat mevrouw Dik 

haar betoog vervolgt.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik vervolg mijn betoog. Wij hebben dus de extra 

zetel voor natuurterreinen in mindering gebracht op 

de categorie bedrijven. Wij beseffen heel goed dat 

bedrijven, met name voor afvalwaterzuivering, een 

fors belang hebben en daar waterschapslasten voor 

betalen. De nieuwe wet gaat echter niet meer uit van 

het adagium: wie betaalt, die bepaalt. In de memorie 

van toelichting staat dan wel dat de betaling welis-

waar iets zegt over het belang, maar dat het gaat om 

een globale indicatie. Volgens ons – dat heb ik al 

duidelijk gemaakt – zijn de belangen van bedrijven 

met twee zetels voldoende geborgd en doet deze to-

tale verdeling recht aan ieders belang. Er is dan ook 

sprake van een evenredige verdeling. 

In ons amendement beperken wij ons tot Hoog-

heemraadschap De Stichtse Rijnlanden, omdat onze 

provincie hier leidend is. Voor de andere water-

schappen zijn wij als provincie Utrecht niet leidend. 

Wij zullen dan ook niet met een amendering van die 

reglementen komen. Wel vinden wij het belangrijk 

dat Provinciale Staten duidelijk hun standpunten 

hierover kenbaar kunnen maken. Ook hier hadden 

wij namelijk heel graag gezien dat aan de natuur-

terreinen een extra zetel wordt toegekend. Daarom 

hebben wij een motie opgesteld, die ik zal voorlezen:

Motie	M12	(ChristenUnie,	GL,	PvdD,	SP,	Mooi	

Utrecht,	D66).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 

18 februari 2008, ter bespreking van het Reglement voor 

het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, het Re-

glement voor het waterschap Vallei en Eem en het Regle-

ment voor het waterschap Rivierenland;

overwegende:

•   dat in de reglementen bepalingen zijn opgenomen 

over de omvang van het bestuur en de zogenaamde 

geborgde zetels;

•  dat deze zetels zijn opgenomen in de Wet moder-

nisering waterschapsbestel met als doel het ‘borgen’ 

van de belangen van de agrarische sector, natuur-

terreinen en bedrijven in het waterschapsbestuur;

•  dat in het voorstel van Gedeputeerde Staten één 

geborgde zetel is toegewezen aan de categorie na-

tuurterreinen;

•  dat waterschappen een belangrijke taak hebben 

bij onder meer peilbeheer en het verbeteren van de 

waterkwaliteit;

•  dat deze taken van het waterschap van essentieel 

belang zijn om natuurwaarden in stand te houden 

dan wel te vergroten;

spreken als hun mening uit:

•  dat met één zetel het specifieke belang van natuur-

beherende organisaties in het waterschapsbestuur 

onvoldoende is geborgd;

•  dat aan de categorie natuurterreinen twee zetels 

dienen te worden toegekend, waarbij één zetel ten 

laste van de categorie bedrijven wordt gebracht;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

•  het standpunt van Provinciale Staten van Utrecht 

kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en 

Brabant;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de be-

raadslagingen. De motie kan worden vermenigvul-

digd en rondgedeeld.

De heer SELDENRIJK (CDA): Mijnheer de Voor-

zitter! Vandaag nemen wij het besluit tot de aan-
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passingen van de reglementen van de Utrechtse 

waterschappen, die voortvloeien uit de gewijzigde 

Waterschapswet. De belangrijkste wijzigingen die 

hieruit voortkomen zijn: de bestuurssamenstelling 

van de waterschappen, het kiesstelsel en het finan-

cieringssysteem. De beoogde aanpassingen van de 

reglementen zijn dus nodig om de ‘verkiezingen 

nieuwe stijl’ voor de waterschappen mogelijk te 

maken, waarbij nu gekozen gaat worden op basis 

van een partijenstelsel en niet meer op basis van het 

oude personenstelsel. 

De bestuurszetels worden ingenomen door verte-

genwoordigers van een bevolking, de zogenaamde 

ingezetenen, die direct gekozen zullen worden. 

Daarnaast is er een aantal categorieën met een zeer 

specifiek belang binnen de waterschappen, te weten: 

bedrijven, landbouw en natuur. Voor deze catego-

rieën wordt een aantal zetels binnen het nieuwe 

waterschapsbestuur gereserveerd, de zogenaamde 

geborgde zetels. Doel van een geborgde zetel is: 

het zekerstellen van een vertegenwoordiging van 

onderscheiden belangen in het waterschapsbestuur. 

Bij de bepaling van de omvang van het bestuur en 

het aantal zetels per categorie is rekening gehouden 

met de mate van belang van iedere categorie. Voor 

de verdeling van de geborgde zetels dient er volgens 

de wet gekeken te worden naar aard en omvang van 

het belang van de categorie. Als grondslag voor het 

bepalen van het belang is gekozen voor de economi-

sche waarde van de onroerende zaken. Deze manier 

heeft het voordeel dat het een goede weergave is 

van de aard en de omvang van het door het water-

schap te beschermen belang en dat het eenvoudig 

en transparant is. Vervolgens vindt eerst de volgende 

correctie plaats. Conform de wet moet elke categorie 

in elk geval één zetel hebben. Dat betekent dat er 

één zetel voor natuurterreinen geborgd moet zijn. 

Ten tweede zijn er bestuurlijke overwegingen om het 

aantal geborgde zetels te corrigeren. Dat is zo-even 

al aan de orde geweest. Met name de grote mate van 

inkomensafhankelijkheid van de bedrijfsvoering van 

agrariërs en de taakuitvoering door het waterschap, 

spelen een rol. 

De fractie van het CDA is van mening dat de re-

glementen die nu voorliggen zeer goed overwogen 

zijn. Dit blijkt uit het feit dat de besturen van de 

waterschappen unaniem akkoord zijn gegaan met de 

voorgestelde aanpassingen in de reglementen. Daar-

om is het jammer dat binnen de commissie is geble-

ken dat een aantal partijen toch van mening is dat 

de verdeling binnen de geborgde zetels anders zou 

moeten en hiermee een eigen politieke waarde aan 

de onderlinge verdeling wil hechten. Dit, ondanks 

dat er nu een heldere verdeling is gemaakt binnen 

de geborgde zetels op een evenwichtige basis. 

Ook andere verdelingen op basis van oppervlakte of 

bijdrage via de omslagheffing laten eenzelfde verde-

ling zien. Hierdoor kan de conclusie op dit punt 

helder zijn, namelijk dat het standpunt van Gede-

puteerde Staten om de verdeling op basis van de 

WOZ-waarde te doen een goede verdeling laat zien, 

zoals de Eerste en de Tweede Kamer het hebben 

bedoeld. Bovendien kunnen natuur- en milieugroe-

peringen zich veel gemakkelijker en in veel grotere 

aantallen kandidaat stellen voor partijen binnen de 

ingezetenen. Dat zullen zij zeker doen. De catego-

rieën bedrijfsgebouwen en agrarisch ongebouwd 

kunnen dat eenvoudig niet of nauwelijks vanwege 

het geringe aantal kiezers. Daarnaast heeft de Eerste 

Kamer al aangekondigd dat er in 2009 na de nieuwe 

verkiezingen voor de waterschappen een evaluatie 

zal komen, waarbij het onderdeel van de geborgde 

zetels zeker zal worden betrokken. 

Terug naar de waterschapsreglementen in z’n to-

taliteit. Wat is eigenlijk onze taak als Provinciale 

Staten binnen deze reglementen? Dat is vooral om 

te kijken of de procedure op een goede wijze is ge-

volgd en of de besluitvorming op de juiste manier 

tot stand is gekomen. Niet voor niets hechten wij 

veel waarde aan het unanieme besluit van de on-

derliggende besturen van de waterschappen. Echter 

ook in IPO-verband hebben alle provincies, via hun 

Gedeputeerde Staten, zich geconformeerd aan de 

voorgestelde aanpassingen om straks gelijktijdig in 

heel Nederland waterschapsverkiezingen te kunnen 

houden. 

Dit brengt mij bij mijn laatste punt. Binnen de 

vier waterschappen die vallen binnen de provincie 

Utrecht zijn wij als Provinciale Staten binnen de vier 

provincies als laatste een bod doen om zo de water-

schapsreglementen uit te spreken. Wij zijn daarom 

verheugd dat alle provincies, waarmee wij een geza-

menlijk belang hebben, zich in ruime meerderheid 

hebben uitgesproken voor de beoogde aanpassingen 

van de reglementen. Wij gaan ervan uit dat de par-

tijen die nog vraagtekens hadden in de commissie 

een consistente partijlijn voorop stellen. Helaas is 

zo-even gebleken dat dit niet geldt voor de fractie 



- 18 februari 2008, pag. �� -

van de ChristenUnie en dat zij kennelijk lijnrecht 

staat tegenover haar collega’s in Zuid-Holland. Hier-

bij een stukje uit een persbericht, gepubliceerd door 

de provincie Zuid-Holland: “Met name de PvdA en 

de ChristenUnie-SGP in de Staten van Zuid-Holland 

vinden het niet nodig nu overhaast tot een wijziging 

van de zetelverdeling over te gaan. De PvdA en de 

ChristenUnie betoogden dat er een gefundeerde on-

derbouwing moet zijn alvorens aan de zetelverdeling 

te sleutelen. Het is een verkeerd moment.”

Daarnaast: de tijd dringt. Over slechts ruim een 

maand moeten de reglementen zijn vastgesteld. 

Door nu afwijkend te stemmen, zal er slechts één 

ding gebeuren: geen verkiezingen voor de water-

schappen in november. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! De Waterschapwet is ingrijpend gewijzigd. Dat 

betekent ook dat de Provinciale Staten zich moeten 

uitspreken over de nieuwe reglementen. Een van de 

onderdelen heeft met name betrekking op de zetels. 

Over de rest waren wij het in de commissie wel eens. 

Dat is in elk geval al vreugdevol om te constateren. 

Vervolgens word ik een beetje verdrietig, want als ik 

kijk naar de wet, dan zegt artikel 12 van de Water-

schapswet aan welke categorieën de zetels worden 

toebedeeld, waarvan ingezetenen er een is, onge-

bouwd – de landbouw –, de natuurterreinen en de 

bedrijven. Dan komt artikel 13, een heel belangrijk 

artikel, omdat dat namelijk nadere eisen stelt aan 

de verdeling van de zetels over de categorieën. Dat 

artikel 13, met name lid 2, zegt heel nadrukkelijk dat 

in aanmerking moeten worden genomen de aard en 

de omvang van de taken die de categorie heeft bin-

nen het waterschap. Wat daar bovenop komt – me-

vrouw Dik deed daarover wat laconiek – is dat in de 

memorie van toelichting, die integraal deel uitmaakt 

van de wetbehandeling, nadrukkelijk is opgenomen 

dat ook gekeken moet worden naar de financiële 

belangen en de financiële betalingen. Dat betekent 

niet alleen aard en omvang in grondoppervlak, maar 

ook de omvang in de zin van betalingen. 

Ik zal mij voor de rest van mijn betoog beperken 

tot het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 

omdat daar de motie en het amendement over gaan.

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Balemans spreekt over de waardebepaling. 

Ik heb in de commissie al gesproken over de water-

visie die geformuleerd zal worden door de staats-

secretaris. Daarvoor is al een aantal uitgangspunten 

genoemd en een van die uitgangspunten is dat de 

kwaliteit van water een heel andere, economische 

waardering moet gaan krijgen. Dat zal zeker zo vast-

gesteld worden. Dat willen wij zeker meenemen in 

deze discussie. Ik vraag de heer Balemans ook daar-

aan aandacht te besteden.

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dat is het goed recht van de fractie van de

PvdA. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Ik heb echter 

op dit moment te maken met een Waterschapswet, 

die is aangenomen door de wetgever. Dat is mijn 

uitgangspunt voor de discussie over de zetelverde-

ling. Wat er in de toekomst nog gaat gebeuren – ik 

verwijs naar de woorden van de heer Seldenrijk, die 

sprak over de evaluatie van de Waterschapswet – is 

iets wat wij op dat moment gaan beoordelen en dan 

bekijken wij welke consequenties het heeft voor de 

huidige voorstellen en de huidige verdeling. 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voor-

zitter! De heer Balemans noemde de memorie van 

toelichting. Die heb ik erbij gepakt. Inderdaad is het 

zo dat de betaling wordt genoemd als een bepalende 

factor. Er wordt echter direct bij gezegd dat het om 

een heel globale indicator gaat. Dat wilde ik hem 

toch graag nog meegeven. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Misschien kan ik mevrouw Dik duidelijk maken 

hoe de systematiek van de wet en de memorie van 

toelichting zijn opgebouwd.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! 

Gezien het tijdstip is dat misschien niet erg relevant.

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik concludeer echter dat mevrouw Dik een ver-

keerde interpretatie geeft van hoe de zaak gewogen 

moet worden. De opbouw van de wet is zo dat men 

in een artikel of in een lid zegt wat de vereisten zijn. 

Dat wordt nader uitgewerkt in dat artikel of in dat 

lid. Vervolgens wordt in de memorie van toelichting 

duidelijk gemaakt hoe men binnen de totale context 

alles moet lezen. Daarin zit dat element van de finan-

ciering en dat is wel degelijk van belang. Je kunt niet 

zomaar zeggen: het staat in de memorie van toelich-

ting, maar daarin wordt het genuanceerd, dus laat ik 

het weg. Nee, het gaat om de WOZ-waarde. De cor-
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rectie daarop is de omvang. De toevoeging daaraan is 

de financiering. 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voor-

zitter! Het verhaal van de heer Balemans is mij 

geheel duidelijk. Ik denk echter dat wij van mening 

verschillen over de vraag in hoeverre je de betaling 

moet laten meewegen. Het wordt hier nadrukkelijk 

als mogelijkheid genoemd. Het is niet heel bepalend 

en het wordt ook direct afgezwakt met de woorden 

dat het slechts een globale indicatie geeft. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Voor alle duidelijkheid: niets is alles bepalend. 

Het is juist de drietrapsraket die door de wetgever 

geschetst wordt, waardoor je een totaalbeeld krijgt. 

Je kunt niet zeggen dat één onderdeel bepaalt. Zo 

zegt de wetgever niet dat alleen de WOZ-waarde 

belangrijk is of de omvang of de financiën. Nee, het 

is een totaalpakket dat in ogenschouw moet worden 

genomen. Dan denk ik dat de wetgever dat op een 

goede manier heeft gedaan. De vertaling daarvan 

is gedaan door Gedeputeerde Staten in het voor-

stel over de zetelverdeling. Dat vind ik een correcte 

weergave en interpretatie van de wet. 

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij een beoordeling van een wet is het altijd belang-

rijk wat daarover is beraadslaagd. De staatssecretaris 

heeft duidelijk gemaakt dat de verdeling van het 

aantal zetels vrij is, juist om tegemoet te komen aan 

de regionale situatie. Wij hebben gewoon de vrijheid 

om daarin een andere verdeling te maken. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Die vrijheid hebben wij, maar binnen een aantal 

randvoorwaarden. Dan wijs ik weer naar die drie-

deling die ik net geschetst heb, plus het feit dat de 

wetgever heeft gezegd dat als je kijkt naar het aantal 

zetels, je tussen de zeven en de negen zetels voor de 

geborgde categorieën moet hebben. Het is dus wel 

degelijk de bedoeling geweest dat de wetgever een 

aantal kaders stelde, dat in zekere zin de volledige 

vrijheid die wij hier hebben, beperkt. 

De VOORZITTER: De standpunten en de argumen-

ten zijn voldoende gewisseld. Vervolgt u uw betoog. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Bij de zetelverdeling worden dus twee criteria 

gehanteerd. Ik heb zo-even al gezegd hoe ik de 

WOZ-waarde zie in relatie tot de omvang en de 

financiën. Daar ga ik niet verder op in. Het is wel 

duidelijk hoe onze fractie daarover denkt. 

Dan wil ik even kijken naar de cijfers. Als je kijkt 

naar het criterium WOZ-waarde, dan zien je bij-

voorbeeld dat het belang van het bedrijfsleven 60% 

is, voor natuurterreinen is dat 0,5%. Laten wij eens 

kijken naar die ander criteria, zoals de omvang, 

dus het grondoppervlak. Het belang van de agra-

rische sector is meer dan 50% en natuurterrein is 

hier 10%. Als je alles goed bekijkt, is het minimale 

verschil een verhouding van één op vijf. Dus áls de 

natuurgebieden er twee krijgen, zou je moeten zeg-

gen dat de andere sectoren er tien zouden moeten 

krijgen. Alleen heeft de wetgever gezegd dat niet te 

willen, want dan krijg je die scheefgroei waar wij zo 

bang voor zijn, dus wordt dat begrensd. 

De cijfers spreken dus voor zich.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Hoe heeft de heer Balemans dat percentage 

van 10% vastgesteld? De economische waarde van 

natuurterreinen in andere opzichten is namelijk niet 

bepaald. Er is bijvoorbeeld niet gekeken naar wat de 

economische waarde is van natuurterreinen in recre-

atief opzicht en in vele andere opzichten. Het heeft 

dus wel degelijk een economische waarde. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Zal ik mevrouw Bodewitz eens zeggen wat het 

mooie is? Als ik alleen de WOZ-waarde zou hebben 

genoemd, dan zou de verhouding 60% tegen 0,5% 

zijn geweest. Ik heb echter nadrukkelijk gezegd dat 

wij ook eens moeten kijken naar de omvang en dan 

blijkt uit de cijfers dat de verhouding 50 op 10 is. 

Dan kan mevrouw Bodewitz toch niet ontkennen 

dat het een verhouding is van één tot vijf?

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Heeft de heer Balemans er rekening mee ge-

houden dat wij als provincie Utrecht een bepaalde 

opgave hebben om natuur en natuurvriendelijke 

oevers te creëren?

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Natuurlijk kijk ik dagelijks naar de opgave die 

wij als provincie hebben. Ik dít debat moet ik mij 

echter beperken tot de kaders van de opgave en de 

taakverdeling die het waterschap heeft. Als ik dat 
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bekijk, klopt mijn cijferlijstje. Dat weet mevrouw 

Bodewitz zelf ook. Ik sta hier echt niets uit de duim 

te zuigen. Het betekent dus dat wij moeten kijken 

vanuit de kaders van het waterschap en de randvoor-

waarden daaromheen. Dan kom ik tot de conclusie 

dat de verhouding minimaal één op vijf is. Dat zal 

mevrouw Bodewitz toch niet ontkennen?

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Het gaat mij niet om een exacte verhouding. 

Het gaat mij erom wat wij in de toekomst willen 

bereiken. Voor de toekomst hebben wij een bepaalde 

opgave. Wij moeten rekening houden met wat wij 

in de toekomst willen bereiken. In dat opzicht heeft 

natuur wel degelijk een groot belang in de water-

schappen. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik kan de bal terugkaatsen en vragen: waarom is 

mevrouw Bodewitz dan niet bereid haar steun aan de 

motie en het amendement in te trekken en te wach-

ten op de evaluatie van de Waterschapswet in 2009?

De VOORZITTER: Mevrouw Bodewitz, u krijgt nog 

uw termijn. U kunt dit straks daarin meenemen. 

Mijnheer Balemans, vervolgt u uw betoog.

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik vervolg mijn verhaal. De conclusie van mijn 

verhaal op dit punt was, als je kijkt op basis van die 

twee criteria en als je, zelfs maar heel voorzichtig, 

de financiën in ogenschouw neemt, dat dan de na-

tuurterreinen geen enkel recht op een zetel hebben. 

Gelukkig zegt de wetgever dat dat niet de bedoeling 

is, dus zij krijgen er één. Dat betekent dat de fractie 

van de VVD van mening is dat Gedeputeerde Staten 

in die voorgestelde zetelverdeling meer dan recht-

vaardig en ruimhartig is geweest. 

Bedrijven, agrariërs en natuurorganisaties hebben 

niet per definitie tegengestelde belangen. Ik krijg een 

beetje het gevoel dat de angst dáárvoor ingegeven is 

door de veranderingen in de zetelaantallen, zoals die 

nu worden voorgesteld. Ik weet dat ik hiermee de 

kat op het spek bind. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik vraag de heer Balemans waar hij dan zo bang 

voor is. Waar komt zijn angst dan vandaan als hij 

zelf erkent dat die belangen wel eens parallel kunnen 

lopen?

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik ben bang dat wij de balans verstoren en 

dat er een onevenwichtige situatie ontstaat. Ik zal 

daar nog een extra argument voor aandragen. Het 

amendement dat is ingediend door de fractie van 

de ChristenUnie en anderen, en dat als strekking 

die extra zetel voor de natuurgebieden heeft, doet 

afbreuk aan die rechtvaardige verdeling. Dat vinden 

wij in strijd met de letter en de geest van hetgeen 

de wetgever heeft bedoeld. Dat betekent ook dat ik 

heel benieuwd ben hoe Gedeputeerde Staten het 

amendement zien in het licht van de vereisten die de 

Waterschapswet stelt. 

Rechtvaardigheid in een zetelverdeling heeft ook te 

maken met proportionaliteit. Dan geldt ook dat een 

verdeling van drie, drie, één rechtvaardig is. Over 

rechtvaardigheid gesproken: stel dat de natuurgebie-

den een extra zetel krijgen, gaan zij er dan ook voor 

betalen? Dat zou dan namelijk ook rechtvaardig zijn. 

Daarover hoor ik echter niemand spreken.

Als je gaat kijken naar de recente verkiezingen van 

het waterschap, heb je kunnen zien dat de natuuror-

ganisaties ook binnen de categorie ingezetenen een 

herkenbare invloed hebben gehad. Dat gun ik ze, 

maar dat is eens te meer een argument om niet in 

de geborgde categorieën een extra zetel toe te ken-

nen aan de natuurterreinen. 

Dit ‘Rupsje Nooitgenoeg’ is geen toonbeeld van 

democratie en verstoort de evenwichtige verhoudin-

gen in het waterschap. Mocht ‘Rupsje Nooitgenoeg’ 

werkelijkheid worden en mocht het amendement 

worden aangenomen, dan heeft de provincie echt 

een probleem. Dat hoor ik ook graag van de gede-

puteerde. Ook Zuid-Holland heeft z’n zegje gedaan 

over dit waterschapsreglement en die provincie heeft 

ja gezegd. Ik vraag de gedeputeerde wat volgens 

Gedeputeerde Staten een afwijkende beslissing van 

de Staten van Utrecht betekent voor de voortgang 

van de besluitvorming. Is het niet zo, dat de minister 

van Verkeer en Waterstaat op grond van de Water-

schapswet dan móet ingrijpen? Dat deed mij een 

beetje denken aan het sprookje van de keizer en zijn 

nieuwe kleren. Wij staan straks als provincie niet in 

ons hemd, maar in ons blootje. 

Ik ben ook benieuwd, en dat vraag ik de gedepu-

teerde, wat deze constructie betekent voor de verkie-

zingen van het waterschap. 

De fractie van de VVD, dat zal duidelijk zijn, heeft 

geen enkele behoefte aan een wijziging van het aan-
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tal zetels zoals hier is voorgesteld door Gedeputeerde 

Staten. Toen ik mijn dochters jaren geleden het ver-

haal van Rupsje Nooitgenoeg voorlas, zei mijn oud-

ste dochter: papa, te veel eten, daar word je dik van, 

hè? Toen zei ik: ja. En dat geldt ook hiervoor en dan 

helpt geen enkele Sonja Bakker meer. 

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Deze discussie begint heel grote proporties aan te 

nemen. Dat was niet onze bedoeling, want voor ons 

zijn de geborgde zetels gewoon een tijdelijke zaak. 

Wat ons betreft waren alle bestuurszetels gewoon via 

verkiezingen te verdelen. Dat was aanvankelijk ook 

de bedoeling van de staatssecretaris. Daarin is een 

aantal compromissen gesloten. Die laten zien dat dit 

nu al niet werkt. Enerzijds willen wij de belangen 

via verkiezingen laten verlopen, anderzijds willen wij 

die geborgde zetels, de nog gevestigde belangen, een 

positie geven in het bestuur. Daarnaast ligt de poli-

tieke verantwoordelijkheid nog altijd bij Provinciale 

Staten. Wij hebben al eerder gezegd dat wij van die 

verkiezingen af willen. Dat willen wij nog steeds. 

Dat zal een moeilijke zaak zijn. Het is echter wel een 

vraag aan de gedeputeerde om zich daarvoor te gaan 

inzetten binnen het IPO: dus het afschaffen van de 

geborgde zetels. Wat ons betreft werkt die evaluatie 

dus niet, want dat kun je afleiden uit de discussie 

vandaag. Wat ons betreft kunnen ook de verkiezin-

gen van de waterschapsbesturen worden afgeschaft. 

Op zichzelf vinden wij de waterschappen goede 

instellingen, maar laten wij de politieke verantwoor-

delijkheid heel helder bij de Staten leggen.

De heer Balemans maakt zich zorgen als wij iets 

anders besluiten dan Zuid-Holland. Vrijdag kregen 

wij een bericht door van onze gedeputeerde dat er 

binnen het IPO afspraken zijn gemaakt welk water-

schap leidend is als er verschillende besluiten wor-

den genomen. Wij vinden dat een goede afspraak, al 

hadden wij dat graag eerder willen weten. 

De reglementen moeten voor 1 april aanstaande 

worden vastgesteld. Provinciale Staten van Zuid-

Holland vergaderen op twee data, 27 februari en 

26 maart. Voor de Stichtse Rijnlanden is dat een 

haalbaar scenario, want onze provincie is immers 

leidend.

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik ken de afspraken niet die binnen het IPO zijn 

gemaakt. Ik weet dan ook niet hoe men omgaat met 

een verschil van mening tussen twee Staten. Ik ken 

echter wel de wet. In die wet staat in artikel 8 en in 

artikel 9, dat als men er niet uitkomt, de minister 

via de Raad van State met aanwijzingen gaat komen. 

Dan kan het IPO afspreken wat het wil, met alle 

respect, maar dan komt het op het bordje van de 

minister. Dat is precies waarover ik sprak toen ik het 

had over de kleren van de keizer.

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Gedeputeerde Binnekamp zal hierover zo meteen 

nog wel het een en ander zeggen. Zoals ik al zei 

hadden wij het graag eerder willen weten. Vrijdag-

morgen hebben wij die afspraken ontvangen. Ik 

neem aan dat gedeputeerden niet zomaar onderling 

afspraken maken. De heer Balemans heeft gelijk, als 

de Staten van Zuid-Holland dat heel formeel gaan 

benaderen, dat er dan een probleem kan ontstaan. 

Daar ga ik echter niet van uit. 

De VOORZITTER: Wij zullen het antwoord van de 

gedeputeerde afwachten. 

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Het waterschap is vooral een uitvoeringsorgaan, 

volgens de fractie van de SP. Dus dat zou heel ge-

makkelijk onder de democratische controle van de 

provincie mogen staan. Dan was er helemaal geen 

probleem. Dat is echter niet aan de orde. Wij heb-

ben het hier over de geborgde zetels. Met deze hele 

discussie en met die brief van de Kamer van Koop-

handel krijg ik een beetje angstvisioenen. Ik ben 

ook nog fractieassistent in de gemeente Zeist en ik 

zie al wegenbouwers die claimen om bij de Staten 

een geborgde zetel te krijgen. Brinkman en de bouw 

die zelfs geborgd in de gemeenteraden willen zitten. 

Nee, daar houd ik niet van. Het beste zou zijn: die 

zetels weg. Dat lukt ons echter niet. Het is op dit 

moment een verdeling. 

De brief van de Kamer van Koophandel spreekt over 

objectieve, verifieerbare gegevens en noemt daarin, 

heel belangrijk, de WOZ-waarde. Onder ander ge-

noemd door de fractie van de VVD. Er wordt daar-

bij echter iets vergeten, want ik wijs op het rapport 

van Tom Bade: “Het geld groeit op onze Heuvelrug”. 

Het is een heel belangrijk rapport, dat zegt dat er 

een hoge, verifieerbare economische waarde van de 

natuur is. Die waarde ligt veel hoger dan die WOZ-

waarde. Die is veel belangrijker. Het rapport gaat 

alleen nog maar over de Heuvelrug. Al onze andere 

natuur wordt nog niet eens genoemd. Dus de waar-
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de zou alleen nog maar verder omhoog gaan. Dat 

alleen al rechtvaardigt die extra zetel voor de natuur. 

Die gaat dan ten koste van de bedrijven.

De brief van de Kamer van Koophandel zegt ook: 

“De belangen van water voor het bedrijfsleven zijn 

groot”. Aan dit bedrijfsleven heeft dat water o.a. te 

danken de “Stort van Troost” en de “Put van Weber”. 

Dank je wel. 

Dan de besluitvorming. Het lijkt er een beetje op dat 

wij een groot deel van dit voorstel alleen maar ter 

kennisgeving aannemen. Want Zuid-Holland, Gelder-

land en Brabant hebben allang hun stem uitgebracht. 

Wij hebben daarover een staatje gekregen met de 

stemuitslagen. Betekent dit: stem dan maar hetzelfde? 

Ik vraag mij af of er ook een staatje met onze stem-

ming in de commissie is gegaan naar die verschil-

lende Provinciale Staten, zodat zij weet hadden van 

onze twijfels daarover. Ik wil ervan uitgaan dat wij 

als een heel innovatieve provincie een signaal geven 

aan al die graven van Holland, Gelre en Brabant – wij 

komen zelf nog uit het ‘bisschoppelijke’ –, zodat zij 

ook eens wat anders zullen kiezen. Twee zetels voor 

de natuur. Twee zetels voor het bedrijfsleden. Drie 

voor de boeren. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD):Mijnheer de Voor-

zitter! Wij moeten volgens de nieuwe wetgeving 

rekening houden met de aard en de omvang van het 

belang van elke categorie bij de taakuitoefening door 

het waterschap. De aard en de omvang van het be-

lang? Hoe kan economische waarde een maat voor 

aard en omvang van het belang bij het waterschap 

zijn? Ons rest alleen verbazing. 

In welk opzicht is duurzaamheid meegenomen bij 

de afwegingen? Zoals het voorstel nu is geformu-

leerd, zijn de uitgangspunten van duurzaamheid en 

de natuurbelangen sterk ondergeschikt gemaakt aan 

de economische belangen. De agrarische sector en 

de bedrijfssector zijn nota bene de grootste vervui-

lers van het water en hebben in het voorliggende 

voorstel de meeste zeggenschap. De natuur heeft 

juist een zuiverend effect op de kwaliteit van het 

water, dient als ruimte om tijdelijk water op te van-

gen en levert een belangrijke bijdrage aan bepaalde 

taken van het waterschap, zoals de ecologische kwa-

liteit. Bovendien hebben natuurterreinen een boven-

gemiddeld belang bij een op de functie afgestemd 

bouwbeheer, de juiste waterkwaliteit en goede vismi-

gratiemogelijkheden. Daarnaast creëren natuurter-

reinen een toegevoegde economische waarde in de 

omgeving, onder andere voor wat betreft recreatie 

en toerisme en dragen ze voor een zeer belangrijk 

deel bij aan de belevingswaarde. 

Kortom: het belang van natuur bij een goed water-

beheer, ook in verhouding met de andere belangen, 

is veel groter dan tot uitdrukking komt in de ene 

geborgde zetel. 

De heer Balemans heeft gezegd dat de natuur min-

der belangen zou hebben omdat zij minder betaalt. 

Maar ja, zij vervuilt ook minder. In dat opzicht lijkt 

mij dat het een redelijke vergelijking is. 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik heb goed geluisterd naar mevrouw Bodewitz 

en ik had gehoopt dat zij mijn woorden, als zij ook 

goed naar mij had geluisterd, correct zou weerge-

ven. Ik heb niet gezegd dat de natuurterreinen geen 

waarde hebben. Die hebben zij wel degelijk. Ik heb 

wel gezegd, als mevrouw Bodewitz die extra zetel 

aan de natuurterreinen toebedeelt, dat zij dan ook 

bereid moet zijn te zeggen dat je dan naar evenre-

digheid van het aantal zetels moet betalen.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD):Mijnheer de Voor-

zitter! De heer Balemans heeft niet gezegd dat de 

natuur geen waarde zou hebben, maar hij heeft wel 

gerefereerd aan de betaling. Daarbij zeg ik dat er 

tegenover vervuiling eigenlijk ook betaling zou moe-

ten staan. 

De VOORZITTER: Ik heb de indruk dat u het van-

avond niet eens wordt. Ik zou het maar opgeven.

Mevrouw Bodewitz, gaat u verder. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD):Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik heb ook een licht vermoeden dat wij het niet 

geheel eens zullen worden.

Kortom: wij zullen graag van harte de motie van de 

fractie van de ChristenUnie steunen om daarmee een 

eerste stap te zetten naar een betere verdeling van de 

zetels.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Collega Duquesnoy heeft zo-even opgeroepen 

een bisschoppelijk signaal te geven. Daar ben ik de 

aangewezen persoon voor om dat te doen. Dat zal 

ik echter niet doen in de lijn van de motie en het 

amendement. Het gaat over de verdeling van de 

geborgde zetels over de categorieën ongebouwd, 

natuur en bedrijven; drie, drie, één. Of je nu voor- 
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of tegenstander bent van deze verdeling, toch ligt 

hieraan ten grondslag een objectief, verifieerbaar, 

wettelijk verankerd toegepast toetsingskader. Vol-

gens mij, in de lijn van wat collega Balemans heeft 

gezegd, is het enige wat wij als Provinciale Staten 

moeten doen: toetsen of dit een correcte toepassing 

heeft gevonden. Zo niet, dan hebben wij dat te cor-

rigeren. De discussie over de verdeling van de ge-

borgde zetels dreigt vanuit die optiek gezien echter 

een onzuivere klank te krijgen. Het gaat niet meer 

om de vraag of de systematiek correct is toegepast, 

maar het lijkt erop, als je als fractie voor twee zetels 

voor de natuur bent in plaats van één zetel en je 

snoept dat af van de bedrijven, dat je dan voor na-

tuur bent. Nu, dat geldt voor de fractie van de SGP 

absoluut niet. Het gaat er voor onze fractie puur om 

of de systematiek correct en billijk is toegepast en 

naar evenredigheid. Het staat ons, volgens mij, niet 

vrij – die indruk lijkt te ontstaan – op basis van je 

politieke voorkeur en op basis van welke afweging 

dan ook, te zeggen dat wij er bijvoorbeeld 3-2-2 van 

maken of 1-1-6. 

Ik pleit nadrukkelijk voor zorgvuldigheid. Laten wij 

die subjectieve gevoelens proberen achterwege te 

laten en laten wij proberen de onzuivere toon die in 

de discussie is geslopen, weg te halen. Ik vraag drin-

gend bij de aanstaande evaluatie hier opnieuw naar 

te kijken en dan te concluderen of dit werkbaar is 

gebleken of niet. 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik wil een misverstand wegnemen, mocht dat 

zijn ontstaan. Wij hebben gepleit voor twee zetels 

voor natuurterreinen. Wij zijn natuurlijk een partij 

die het groen na aan het hart ligt. Daarmee heb ik 

echter niet willen uitstralen dat partijen die ons 

amendement of motie niet steunen, dat niet zijn. 

Ons voorstel gaat er juist om dat wij van mening 

zijn dat de drie categorieën niet naar evenredigheid 

vertegenwoordigd worden bij een verdeling van drie, 

drie, één. Dit los van het feit dat wij natuurterreinen 

heel belangrijk vinden. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Fracties die voor drie, drie, één zijn, kunnen wel 

degelijk een warm hart hebben voor de natuur. Dat 

is goed te horen, maar het onderstreept nog een keer 

dat de verdeling van drie, twee, twee gebaseerd is 

op een subjectieve overtuiging, een subjectief ge-

voelen. De heer Balemans noemde dat perfect: met 

welke criteria en met welke staffel moet je rekening 

houden om tot een verdeling te komen? Ik probeer 

hiermee nog eens te onderstrepen dat wij dit echt zo 

moeten doen.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik denk dat de WOZ-waarde een heel objectieve 

graadmeter is, maar niet om daarmee te beoordelen 

of de aard en de omvang voldoende vertegenwoor-

digd worden. Volgens mij staan WOZ-waarde en 

aard en omvang helemaal los van elkaar. In mijn 

optiek is het geen goede graadmeter. Het is wel ob-

jectief, maar niet passend.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb ademloos aan de lippen van de heer Bale-

mans gehangen. Ik denk dat hij een perfect college 

heeft gegeven over de manier waarop je de systema-

tiek moet toepassen. Laten wij dan, om het maar 

oneerbiedig te zeggen, ‘niet naast het potje piesen’.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik houd het heel kort. Mevrouw Dik heeft 

uitstekend de argumenten voor drie, twee, twee ver-

woord. Het gaat er hier om dat je in een bestuurs-

college wilt dat het beleid op een goede manier 

wordt afgewogen. Daarin telt juist de afweging voor 

natuur en bos heel belangrijk mee. Dat is de conse-

quentie van wat wij in het voorgaande agendapunt, 

het Actieplan Duurzaamheid, hebben vastgesteld, 

namelijk dat duurzaamheid terug te vinden moet 

zijn in alle provinciale beleidsterreinen. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb goed geluisterd naar de boeiende 

discussies. Die hebben wij in de commissie ook 

gevoerd. Het gaat erom dat wij met elkaar, de vier 

provincies, een balans hebben weten te vinden om 

tot een verdeling te komen. Zo schrijft de wet dat 

voor. Door diverse partijen is gezegd dat objectieve 

criteria door de wet niet voorgeschreven worden. In 

dat kader hebben wij in IPO-verband en mét de wa-

terschappen in Nederland gekozen voor een objec-

tief criterium, en dat is de WOZ-waarde. Daarachter 

zitten dan de ideeën, zoals door diverse fracties is 

verwoord, over de grondoppervlakte en, uiteraard, 

de betalingen. Op basis daarvan is tussen de col-

leges, binnen IPO-verband, onderling afgesproken 

dat het waterschap waarin de hoofdzetel is gevestigd 

– in dit geval HDSR in Utrecht – leidend is. Daar 
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ligt het primaat. Dat betekent, toen ik op grond van 

de artikel 6-commissie, als voorzitter daarvan tot 

een conclusie kwam – samen met de waterschap-

pen – van een verdeling van drie, drie, één, dat dit 

gewoon conform de afspraak door het college van 

Zuid-Holland is overgenomen. Dat laat onverlet, zeg 

ik tegen mevrouw Fokker, dat Provinciale Staten van 

Zuid-Holland een eigenstandige verantwoordelijk-

heid hebben. En, zeg ik tegen de heer Duquesnoy, 

ik heb er echt de hand niet in gehad dat Zuid-Hol-

land eerder besluitvorming heeft gehad dan wij in 

Utrecht. Het zij zo. Provinciale Staten van Zuid-

Holland hebben na een discussie – en zo is het ook 

gebeurd in Noord-Holland – de voorstellen conform 

overgenomen. Dat betekent niet dat Provinciale 

Staten van Utrecht geen ander standpunt mogen 

innemen. Dat kan, maar ik ontraad dat ten zeer-

ste omdat de balans dan weg is. Het betekent niet 

dat de natuur, nu met één geborgde zetel, niet aan 

alle kanten aandacht krijgt. Wij hebben het er van-

daag nog over gehad: over de TOP-gebieden, over 

de Natura 2000-gebieden, en onlangs nog over de 

Bethunepolder. Wat dat betreft wordt volgens mij de 

natuur van alle kanten bediend. Los daarvan vind ik 

dat wij met de afspraken met de waterschappen, en 

landelijk met alle colleges in Nederland, een goede 

balans hebben weten te vinden. Als je kijkt naar de 

WOZ-waarde en je wilt de verhouding opliften naar 

twee zetels voor de natuur, dan betekent het dat de 

bedrijven er zeer bekaaid vanaf komen. 

Ik vind dat dit een evenwichtig voorstel is. Dat blijkt 

uit de besluitvorming in de andere Provinciale Sta-

ten, die ik deze Staten heb doen toekomen; in alle 

Provinciale Staten is conform besloten. Het zou mij 

heel wat waard zijn als deze Provinciale Staten ook 

daartoe zouden overgaan. Doen zij dat niet, dan 

hebben wij een probleem. Mevrouw Fokker zei dat 

de provincie Zuid-Holland op tijd zou kunnen be-

sluiten, maar ik wil haar even het proces schetsen. 

Als Provinciale Staten van Utrecht besluiten om er 

drie, twee, twee van te maken, dan zal het college 

van Gedeputeerde Staten van Utrecht aan het college 

van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moeten 

verzoeken het geamendeerde voorstel opnieuw voor 

te leggen aan Provinciale Staten in Zuid-Holland. 

Dan kan het gebeuren dat Provinciale Staten van 

Zuid-Holland dat niet willen – dat kan, want zij 

hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid –, 

dan wel dat Provinciale Staten van Zuid-Holland bij 

het ingenomen standpunt blijven. Dan hebben wij 

een groot probleem en redden wij de datum van 1 

april niet. Dan moeten wij dat voorleggen aan de 

minister van Verkeer en Waterstaat en moet het bij 

Algemene Maatregel van Bestuur geregeld worden. 

Ik kan mevrouw Fokker zeggen dat dat niet heel 

snel gaat. Dat betekent dat wij de verkiezingen naar 

alle waarschijnlijkheid hier in het Utrechtse zouden 

moeten uitstellen.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de Voor-

zitter! Is het dan niet mogelijk dat bij het voorleggen 

aan Zuid-Holland, waarbij blijkt dat Zuid-Holland 

niet akkoord gaat, wij opnieuw een besluit nemen in 

Provinciale Staten van Utrecht?

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voor-

zitter! In aanvulling op het betoog van de gedepu-

teerde wil ik opmerken dat het slechts om een zeer 

klein stukje grondgebied van de provincie Zuid-Hol-

land gaat en dat wij als ChristenUnie daar heel veel 

vertrouwen in hebben. Ook ik heb mij natuurlijk 

uitvoerig laten informeren over mogelijk uitstel van 

de waterschapsverkiezingen. Dat zou ik zeker niet 

voor mijn rekening willen nemen. De mensen die ik 

heb gesproken hebben mij ervan overtuigd en verze-

kerd, dat amendering niet zal leiden tot uitstel van de 

verkiezingen, ook niet als het komt tot een aanwijzing 

van de minister.

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Als je kijkt naar de termijnen van de wet, loop 

je dat risico wel degelijk. Dit zeg ik met name tegen 

mevrouw Dik.

Tegen mevrouw Bodewitz wil ik zeggen dat wij hier 

in de Staten geen geclausuleerde besluiten nemen, zo 

van: als Zuid-Holland ons wil helpen, dan gaan wij iets 

anders doen. Ik heb gesproken over de kleren van de 

keizer. Nu wordt het nog erger dan in je blootje staan.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Natuurlijk gaan wij dat niet doen, zeg ik 

tegen mevrouw Bodewitz. Het is geen jojo. Dat kan 

niet. De Staten besluiten vandaag voor een bepaalde 

methode en dat leg ik voor aan Zuid-Holland. Het is 

aan de Staten van Zuid-Holland – en niet het college 

van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland – te be-

slissen of zij wel of niet bij hun standpunt blijven dan 

wel dat zij de amendering van de Staten van Utrecht 

overnemen. Ik acht het risico erg groot dat wij daar-

door de termijnen niet halen. 
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Het is in beweging binnen de waterschappen als het 

erom gaat de natuur wat meer invloed te geven. Ik 

stel daarom voor, en dat gaan wij in IPO-verband 

ook zeker doen, om na de verkiezingen – de heer 

Seldenrijk zei al dat er een grote evaluatie komt – te 

kijken of wij met de methodiek die wij gevolgd heb-

ben, op de goede weg zijn. Ik heb daar vertrouwen 

in. Het blijft een punt van discussie en het zal wel-

licht leiden tot andere standpunten naar de volgende 

verkiezingen toe. 

Samenvattend vind ik het amendement dus absoluut 

niet passen binnen de wet, zoals wij die zullen moe-

ten hanteren. Wij hebben samen met de waterschap-

pen een belangrijk besluit genomen in het Utrechtse. 

Ik vind dat wij dat gestand moeten doen en ik vind, 

als wij daarin gaan amenderen, dat de verhoudingen 

absoluut zoek zijn. Ik herhaal niet wat de fracties 

hier al hebben gezegd, maar het heeft alles te maken 

met de waarden, het grondoppervlak en de betalin-

gen. Het college ontraadt daarom het amendement. 

Wat betreft de motie, het volgende: als er hier van-

avond een besluit genomen wordt, maken wij dat 

kenbaar aan de andere provincies. Dat spreekt van-

zelf en het lijkt mij niet nodig daarvoor een motie 

in te dienen. Dat gebeurt automatisch. 

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de Voor-

zitter! Heeft de gedeputeerde de andere Gede-

puteerde Staten op de hoogte gebracht van de 

mogelijkheid dat wij hier wellicht anders zullen 

stemmen, zodat zij daar rekening mee konden 

houden? Die vraag van mij is nog niet beantwoord. 

Op mijn tweede vraag over het belangrijke rapport 

van Tom Bade betreffende de zware economische 

waarde van de natuur, is de gedeputeerde helemaal 

niet ingegaan.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik heb noch het college van Zuid-

Holland, noch de colleges van Noord-Holland, 

Gelderland en Brabant benaderd om te zeggen dat 

de Staten van Utrecht mógelijk tot een ander stand-

punt zouden komen. Ik heb geen enkele reden dat 

te doen. De Staten van Utrecht, evenals de Staten 

van de andere provincies, moeten tot een autonome 

besluitvorming komen. 

Het rapport dat de heer Duquesnoy noemt, heeft hij 

ook al aangehaald in de commissie. Ik heb al gezegd 

dat de natuur de aandacht krijgt die het verdient. 

Je ziet gaandeweg het hele proces dat het wel voor 

elkaar komt. Nu al is er een geborgde zetel. Een 

groot aantal jaren geleden was dat volstrekt niet aan 

de orde. Ik denk dat er na de genoemde evaluatie 

wellicht andere uitkomsten kunnen komen. Wat dat 

betreft: laten wij nu besluiten zoals het college voor-

stelt, anders halen wij ons een heleboel procedurele 

ellende op de hals. Na de verkiezingen pakken wij 

met voortvarendheid de evaluatie op en wellicht zal 

dat leiden tot een andere uitkomst. 

De VOORZITTER: Wenst u in tweede termijn nog 

het woord te voeren? Dat is niet het geval.

Dan gaan wij over tot afhandeling van amendement 

A6.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten amendement A6 te aanvaarden. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van het 

CDA, de VVD en de SGP.

De VOORZITTER: Dan is aan de orde het voorstel 

zelve.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel.

De VOORZITTER: Dan stel ik motie M12 aan de 

orde.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten motie M12 te aanvaarden. Tegen de motie 

hebben gestemd de fracties van het CDA, de VVD 

en de SGP.

Tijdelijke	subsidieverordening	breedbandtoepas-

singen	provincie	Utrecht	2008.

GS-reactie	op	aanbevelingen	eindrapport	beleids-

auditcommissie	‘Sturen	in	vertrouwen’.

Reactie	Provinciale	Staten	op	de	15e	aanbeveling	

van	het	rapport	van	de	beleidsauditcommissie	

van	Provinciale	Staten	naar	de	aansturing	van	de	

Utrechtse	jeugdzorg.

Verordening	tot	wijziging	artikel	34	en	‘reparatie’	

terugwerkende	kracht	artikel	13	van	de	Verorde-

ning	rechtspositie	gedeputeerden,	staten-	en	com-

missieleden	provincie	Utrecht.
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1e	Wijziging	Programmabegroting	2008	Randste-

delijke	Rekenkamer.

Aanpassing	verordening	Programmaraad	Randste-

delijke	Rekenkamer.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig de voorstellen.

Sluiting.

De VOORZITTER: Ik dank u voor uw construc-

tieve inbreng en voor uw vasthoudendheid. Ik zeg u 

voorts dat het niet zo zal zijn dat een volgende keer 

als u een motie of een amendement indient, dat u 

dan als eerste spreektijd krijgt. Mijn eerste priori-

teit zal zijn hier een snelle kopieerder in de buurt 

te krijgen, zodat wij ordentelijk ons werk kunnen 

doen. 

Ik sluit de vergadering. 

(Einde van de vergadering om 21.28 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 31 maart 2008.

De voorzitter.

De griffier.
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