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Opening.

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open 

deze vergadering. Ik heet de leden van Provinciale 

Staten en Gedeputeerde Staten, de ambtelijke orga-

nisatie, de pers en de belangstellenden van harte 

welkom.

Mevrouw Van ’t Hooft is afwezig.

Vaststellen agenda.

De VOORZITTER: Ik stel voor de agenda zodanig 

aan te passen, dat wij direct na de behandeling van 

agendapunt 7, het Herindelingsadvies Vecht- en 

Plassengebied, een agendapunt 7b agenderen, de 

interpellatie, en een agendapunt 7c, ontheffing 

woonvereisten van mevrouw Dekker.

Aldus wordt besloten.

Ingekomen stukken.

De VOORZITTER: U heeft op uw tafel een nieuwe 

lijst met ingekomen stukken aangetroffen. Ik stel 

voor de ingekomen stukken, conform het voorstel 

en met inachtneming van de drie afspraken die 

vanmorgen zijn gemaakt in het fractievoorzit-

tersconvent, op deze manier af te doen.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorgestelde wijzen van afdoening.

Vragenhalfuurtje.

De VOORZITTER: Er heeft zich niemand gemeld 

voor het vragenhalfuurtje. 

Vaststellen van de verslagen van 18 februari en 31 

maart 2008 en de besluitenlijst van 31 maart 2008.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming stellen Provinciale Staten het verslag van 18 

februari 2008, met inachtneming van het erratum, 

het verslag van 31 maart 2008 en de besluitenlijst 

van 31 maart 2008 vast.

Beëdiging van de heer R. Roos als commissielid 

(fractie Mooi Utrecht).

(De griffier geleidt de heer Roos binnen.) 

De VOORZITTER: Ik verzoek u allen te gaan 

staan.

Mijnheer Roos, u zult als niet-Statenlid deel gaan 

uitmaken van de commissie Milieu, Mobiliteit 

en Economie. Om toegelaten te worden tot de 

commissie MME is het de gewoonte om in het 

bijzijn van de Staten de verklaring en belofte af te 

leggen. Ik lees u de bij wet voorgeschreven tekst 

voor:

“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de commissie 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 

onder welke naam of welk voorwendsel ook enige 

gift of gunst heb gegeven of beloofd. 

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in deze functie 

te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, 

enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of 

zal aannemen.

Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan 

de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat 

ik mijn plichten als adviseur van het provinciaal 

bestuur naar eer en geweten zal vervullen.”

De heer ROOS: Dat verklaar en beloof ik. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Roos. Ik 

wens u heel veel succes bij het mooie werk en dat 

het dienend mag zijn aan onze mooie provincie. 

(Overhandiging boeket bloemen. Applaus.)

PS2008BEM10

Herindelingsadvies Vecht- en Plassengebied.

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Aan de orde is de Arhi-procedure inzake herinde-

ling van gemeenten in het Vecht- en Plassengebied. 

Deze procedure die in september 2006 is gestart, 

kreeg een nieuwe wending toen door Gedeputeerde 

Staten geconstateerd werd dat voor de voorkeursva-

riant onvoldoende draagvlak aanwezig was. Omdat 

het draagvlak een wezenlijk element is bij herin-

delingen, zal ik in onze bijdrage met name ingaan 

op de inhoudelijke en procedurele aspecten met 

betrekking tot dit draagvlak bij de nu voorliggende 

variant. 

Het zal u niet verbazen, gelet op de inbreng van 

onze fractie in de commissie BEM waarin wij een 
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alternatief voorstel deden, dat wij niet kunnen 

instemmen met het voorstel van Gedeputeerde 

Staten in zijn huidige vorm. Ik zal mijn betoog dan 

ook afsluiten met het indienen van een amende-

ment.

Herindeling is voor welke gemeente dan ook de 

meest ingrijpende beslissing waarover men poli-

tiek kan reflecteren en daarmede van mening kan 

verschillen. Draagvlak creëren betekent derhalve 

respect hebben voor elke separate opvatting van 

alle betrokken gemeenten en dialogeren, waarbij 

alle betrokken gemeenten de tijd moeten krijgen 

om standpunten te formuleren en zonodig te 

wijzigen, totdat er een oplossing is gevonden waarin 

eenieder zich kan vinden, althans: minimaal de tijd 

gekregen heeft om het door Gedeputeerde Staten 

geformuleerde voorstel op z’n merites te kunnen 

beoordelen, respectievelijk suggesties te kunnen 

ontwikkelen voor alternatieven, zoals eind 2007 

Gedeputeerde Staten zichzelf extra tijd gegeven 

hebben bij het verlaten van hun voorkeursvariant. 

Van dit principe zou alleen dan mogen worden 

afgeweken als er een zeer dringende noodzaak is of 

als gebleken zou zijn dat ingenomen standpunten 

onwrikbaar zijn. Dat laatste mag mijns inziens niet 

te gemakkelijk worden aangenomen. Nu al blijkt 

dat onder druk van het voorstel van Gedeputeerde 

Staten een proces op gang is gekomen in de 

Vechtstreek, dat tot andere oplossingen kan leiden 

dan die welke meerdere van de betrokken gemeen-

ten in een eerder stadium als wenselijk achtten.

Om het zo te stellen: als je dan toch gedwongen 

wordt uitgehuwelijkt, dan liever met het buurmeisje 

of de buurjongen waarmee je het best goed kon 

vinden dan in een kwartet, geforceerd met twee 

partners waar je niks mee hebt. 

Bij het opmaken van de balans na afloop van alle 

inbreng op de hooravonden, de inspraak in de 

commissie BEM en de vele schriftelijke bijdragen 

die ons geworden zijn, willen wij vanzelfsprekend 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. 

Het heeft ons overigens gestoord dat deze zorgvul-

digheid door sommigen werd afgedaan als ‘zand 

tussen de raderen’. Wij hebben als CDA-fractie 

consequent geuit dat wij pas tot een standpunt 

zouden komen na afloop van de hoorzittingen. 

Bovendien zijn niet toevallig herindelingen, gelet 

op de principes, verwoord in ons verkiezingspro-

gramma, in het coalitieakkoord als vrije kwesties 

opgenomen. Wij kunnen in dit huis nu eenmaal 

van mening verschillen, ook over de appreciatie 

van het benodigde tempo; wat ons betreft: liever 

een jaar meer genomen voor een zorgvuldig proces 

dan gehaast, waardoor grote onvrede bij betrok-

kenen ontstaat met alle risico’s van dien, voor 

vertragingen later in het proces en met ongewenste 

eindresultaten.

Al met al komen wij tot de volgende conclusie: 

Abcoude heeft in vele toonaarden laten blijken 

voor de onderhavige BRAL-variant (Breukelen, 

Ronde Venen, Abcoude en Loenen) te zijn. Ook in 

een eerdere fase was Abcoude voor herindeling en 

heeft zij deze zelfs geïnitieerd, waarbij in een eerder 

stadium andere varianten bespreekbaar waren. 

Wel willen wij de vertegenwoordigers van Abcoude 

meegeven, dat ook als de door hen voorgestane 

variant uiteindelijk de toekomst is, er respect dient 

te worden opgebracht voor de andere opvattingen 

van de in dat geval toekomstige ‘gezinsleden’. 

De Ronde Venen heeft zich bereid getoond aan de 

herindeling mee te werken, ook al zit men daar 

strikt genomen niet op te wachten. Wel stelt men 

daarbij financiële randvoorwaarden. Zover als 

wij kunnen constateren, welke getallen er ook in 

omloop zijn, kunnen Gedeputeerde Staten nauwe-

lijks harde toezeggingen doen in deze richting. 

De Ronde Venen zal dan ook terdege rekening 

dienen te houden met de financiële consequenties. 

Wij kunnen ons voorstellen dat een fusie met drie 

gemeenten daarbij grotere gevolgen heeft dan een 

fusie met één gemeente, mede gelet op de relatief 

lage kosten voor de burgers in De Ronde Venen ten 

opzichte van de drie andere betrokken gemeenten. 

Loenen was sterk gekant tegen herindeling en al 

helemaal in deze variant. Wij constateren dat onder 

druk van het onderhavige voorstel, de bereid-

heid aan het ontstaan is tot een herindeling met 

Breukelen, gevolgd door een gedegen onderzoek of 

een dergelijke combi voldoende bestuurskrachtig is, 

al dan niet in bepaalde samenwerkingsvormen met 

buurgemeenten, dan wel dat er doorgepakt moet 

worden naar een grotere variant, het samengaan 

met Maarssen in een zogenaamde Vechtvariant, 

en ook moeten wij onderzoeken: Wijdemeren, de 

zogenaamde Plassenvariant. Loenen zal dan wel de 

bereidheid moeten hebben de toekomst met open 

vizier tegemoet te gaan en daarbij opties die al 

te gemakkelijk werden afgewezen in ogenschouw 

dienen te nemen. 
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Breukelen is zeer sterk gekant tegen de onderhavige 

variant en al langer bereid tot herindeling met 

Loenen. Ook hier bestaat met zeer veel nadruk de 

bereidheid om op korte termijn te onderzoeken 

of, en zo ja welke grotere variant het beste is voor 

de toekomst van haar inwoners. Wij willen hier 

gezegd hebben dat wij het ten zeerste betreuren dat 

juist die gemeente die zich al lang zeer open heeft 

opgesteld om tot een goede oplossing voor de regio 

te komen, nu zo gemakkelijk door Gedeputeerde 

Staten in hun opvattingen wordt genegeerd. 

Maarssen was bij de start van deze Arhi-procedure 

in de overtuiging dat zij buiten herindeling kon 

blijven, omdat zij als zodanig voldoende bestuurs-

krachtig is. Wel heeft zij altijd uitgesproken bereid 

te zijn tot samenwerking met Breukelen en ook met 

Loenen. Onder druk van de onderhavige nieuwe 

variant is er een denkproces op gang gekomen over 

de betekenis van deze variant op de langere termijn. 

Het gebied wordt voor de toekomst op slot gezet. 

Maarssen wordt als het ware klem gezet tussen twee 

grote gemeenten en de wens van Maarssen, sporend 

met de Vechtvisie die later vandaag aan de orde 

komt om poort naar de Vecht te zijn in plaats van 

voorstad van Utrecht, komt hierdoor onder druk 

te staan. Wellicht had dit denken eerder op gang 

moeten komen, zoals sommigen in dit huis stellen, 

maar wat is in dezen “eerder” bij een variant die 

pas een half jaar serieus in onderzoek is en waarbij 

de inspraak pas twee maanden geleden vorm heeft 

gekregen, nog daargelaten de kritiek op de manier 

waarop deze inspraak vorm gegeven is. 

Concluderend moeten wij stellen dat wij niet 

kunnen begrijpen hoe Gedeputeerde Staten een 

vorig voorstel terugnamen - omdat zij constateer-

den dat er onvoldoende draagvlak was  , een voor-

stel dat zo mogelijk nog minder draagvlak heeft te 

bestempelen als de laatst-mogelijke variant. Nog 

meer stuit ons dit tegen de borst, omdat nadruk-

kelijk door Gedeputeerde Staten, en met name door 

gedeputeerde mevrouw Dekker, is gesteld deze 

nieuwe episode in deze Arhi met een open oor in te 

gaan, waarbij geen enkele optie op voorhand werd 

uitgesloten. Nu onder druk van dit voorstel een 

aantal gemeenten dat wellicht al te zeer dacht dat 

het zo’n vaart niet zou lopen, tot verdiepte inzich-

ten komt die niet eerder werden geuit, kan dat niet 

worden afgedaan met ‘in de oorspronkelijke stand-

punten is er niets gewijzigd’.

Hiermee heb ik al een aanloop genomen naar de 

gevolgde procedure, maar alvorens hierop in te 

gaan, wil onze fractie stellen dat wij op inhoude-

lijke gronden van samenhang in het gebied, sociale 

cohesie en schaalgrootte, geen voorstander zijn van 

de onderhavige BRAL-variant. Voor een uitvoeriger 

argumentatie wijs ik hierbij op de inbreng van onze 

fractie in de commissie. Samenvattend stelden wij 

achtereenvolgens aan de orde: 

l de twee sterk verschillende gebiedskarakters in  

de beoogde Vecht en Venen;

l de verschillende oriëntatie van de betrok-

ken gemeenten enerzijds op Amsterdam en 

anderzijds op Utrecht;

l de enorme infrastructurele barrière die het  

beoogde grondgebied doorsnijdt en die in de  

toekomst coherentie altijd zal bemoeilijken;

l de sterke sociale cohesie tussen de betrok-

ken Vechtgemeenten enerzijds en de 

Venengemeenten anderzijds;

l het telkens onderbelichten, in elk geval in 

relatie tot de voordelen, van niet voldoende 

uitgewerkte nadelen van schaalgrootte;

l er ontstaat een zeer groot grondgebied met erg 

veel kleine kernen en wat dies meer zij.

Door diverse insprekers op persoonlijke titel, maar 

ook namens belangengroepen en politieke fracties 

in de betrokken gemeenteraden, is meermalen 

gewezen op het niet ter inzage leggen van de onder-

havige variant. Op vragen van diverse fracties in dit 

huis wordt telkens weer geantwoord: “het herin-

delingsontwerp dat GS op 17 april 2007 hebben 

vastgesteld, is in alle gemeenten ter inzage gelegd”. 

Formeel opereren Gedeputeerde Staten nog binnen 

dezelfde Arhi-procedure, maar materieel ligt er 

nu een sterk afwijkende voorkeursvariant, die als 

zodanig, zo moeten wij constateren, niet ter inzage 

is gelegd. Zelfs als hierover ambtelijk overleg met 

het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties) aan vooraf is gegaan, doet dit 

ons inziens niets af aan het gegeven dat hier meer 

dan voldoende grond is voor belangengroeperingen 

of individuele burgers om tot juridische stappen 

over te gaan. Dit, los van het feit dat de mening 

van de burger over een mogelijke herindeling door 

hun gemeentelijke bestuurders juist graag gehoord 

zou moeten zijn. Ik schets een situatie dat het niet 

ondenkbeeldig is, gelet op het verzet in sommige 

gemeenten, dat die juridische stappen inderdaad 

zullen worden ondernomen. Kan de gedeputeerde 

zeggen hoe gecalculeerd dit risico is? Of moeten 
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wij in het verdere verloop van het proces rekening 

houden met ernstige vertragingen en zelfs terug-

verwijzingen, waarmee de door u beoogde snelheid 

juist door de door u gehanteerde snelheid ernstig 

geweld wordt aangedaan?

Alvorens tot een conclusie te komen, stel ik nog 

twee vragen:

- kunt u een finaleantwoord geven op de financi-

ele zorgen van De Ronde Venen?

- hoe denkt u in de naaste toekomst om te gaan 

met de nadrukkelijke wens vanuit Kockengen om 

toegevoegd te worden aan Woerden?

Gelet op het voorgaande willen wij overgaan tot het 

indienen van een amendement, dat in de kern een 

aangescherpte versie is van het voorstel dat onze 

fractie in de commissie BEM heeft gedaan en dat 

mede is ingegeven door de ontwikkelingen in de 

laatste drie weken in de betrokken gemeenten:

Amendement A1 (CDA): Arhi Vecht en Venen.

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 19 mei 

2008, behandelend het herindelingsadvies Vecht- en 

Plassengebied;

overwegende:

l dat de Arhi-procedure beoogt tot een duur-

zame oplossing te komen, ook passend in 

toekomstige ontwikkelingen;

l dat een breed maatschappelijk draagvlak 

daarbij van wezenlijk belang is;

l dat de gedragenheid van het voorstel van 

Gedeputeerde Staten met betrekking tot de 

gemeentelijke herindeling niet breed is, maar 

daardoor juist wel stimulerend gewerkt heeft 

op de acceptatie van herindeling, zij het 

gedeeltelijk anders dan als voorgesteld;

l dat Abcoude zich expliciet uitspreekt voor het 

GS-voorstel;

l dat De Ronde Venen de instemming afhan-

kelijk heeft gemaakt van de financiële conse-

quenties;

l dat in Breukelen, Loenen en Maarssen 

lokaal niet voldoende maatschappelijk en/of 

bestuurlijk draagvlak is voor het GS-voorstel, 

maar dat de maatschappelijke gedragenheid 

niet goed inschatbaar is mede als gevolg van 

het lokaal niet ter inzage gelegd zijn van het 

gewijzigde voorstel van Gedeputeerde Staten;

wijzigt het Statenvoorstel in die zin dat voor het 

vervolgtraject van de Arhi-procedure als uitgangspunt 

gehanteerd wordt:

l dat Abcoude en De Ronde Venen heringedeeld 

worden;

l dat daarnaast binnen een periode van twee 

jaar, uitgaande van de mogelijkheid tot 

samenvoeging van Loenen en Breukelen, 

onderzocht wordt of een dergelijke variant 

voldoende bestuurskrachtig is dan wel tot een 

grotere samenvoeging wordt overgegaan, waar-

bij zowel de opties met Abcoude en De Ronde 

Venen, met Maarssen en met de Wijdemeren 

open blijven;

l dat daarbij in de procedure het maatschappe-

lijk draagvlak van de varianten voldoende tot 

zijn recht dient te komen.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

De heer VOS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ook onze fractie is tot een zorgvuldige afweging 

gekomen. Kiezen kost pijn. En net als de andere 

fracties, is ook door onze fractie, uitgebreid in het 

gebied Abcoude, Loenen, Breukelen, Maarssen en 

De Ronde Venen, gepraat. Wij luisteren dan met 

heel veel oren.

De fractie van de VVD is ervan overtuigd dat er 

iets moet gebeuren. Tot op het laatste moment zijn 

er door allerlei raadsfracties pogingen ondernomen 

om tot gezamenlijkheid te komen en deze grote 

variant af te wentelen. Ik denk dat het symptoma-

tisch is voor de afgelopen jaren, want dat is dus 

volstrekt niet gelukt. 

De fractie van de VVD is geen voorstander van 

uitstel. Opnieuw varianten onderzoeken heeft geen 

toegevoegde waarde. Het hele proces loopt al te 

lang en wij zijn nu in een fase beland dat er geen 

nieuwe feiten meer worden aangedragen. Het gaat 

om een herhaling van zetten.

Alle gemeenten vinden ook dat er stappen gezet 

moeten worden. Over de vorm en het tijdpad wordt 

nog verschillend gedacht. Ik kan mij voorstellen 

dat gemeenten zich verzetten en nog steeds vinden 

dat zij veel in het belang van hun inwoners kunnen 

doen. Ik vind de realiteit echter anders. Ik benoem 

het nog een keer.
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Het standpunt van dit kabinet, met het CDA, de 

PvdA en de ChristenUnie, is dat gemeenten gezien 

moeten worden als de eerste overheid. Een keuze 

die ik overigens totaal kan billijken. Het kabinet 

wil meer taken aan de gemeenten overdragen, 

alsmede de daarbij behorende middelen. Dit is een 

proces dat overigens al jarenlang aan de gang is, 

maar het is ook een proces dat consequenties heeft. 

De voorbeelden zijn legio, ook in deze provincie, 

waarbij de gemeenten de druk niet aankunnen 

en geen goed gekwalificeerde medewerkers meer 

kunnen aantrekken, simpel om de reden dat zij dat 

salaris niet mogen bieden. De kwaliteit die deze 

gemeenten zouden moeten leveren, kúnnen zij niet 

leveren. Elzinga zegt in een column, dat je dit kunt 

opvangen door de decentralisatie van rijkstaken 

te differentiëren en afhankelijk te stellen van de 

schaalgrootte van de gemeenten. Ook de directeur-

generaal van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Andrée van 

Es, nam dit standpunt onlangs in. Trouwens, in 

de commissie BEM verwoordde ook de fractie van 

de SP dit geluid. Ik vind dit een onzalige invals-

hoek, waarbij je eerste- en tweederangs gemeenten 

creëert. Ik zou het aan een inwoner niet kunnen 

uitleggen dat bepaalde vormen van dienstverlening 

wel in de ene en niet in de andere gemeente gege-

ven kunnen worden. 

Ook de pleitbezorger van de gemeenten, de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 

weliswaar met de nodige interne kritiek, ziet 

gemeenten in de rol van die eerste overheid. Aan 

schaalvergroting valt dan ook niet te ontkomen. Zie 

ook het pleidooi van de commissie Van Aartsen. Ik 

wil geen discussies over schaalgrootte. Wel hoorde 

ik pas het volgende: “Wil een gemeente volstrekt 

zelfstandig ict-beleid kunnen opzetten, dan praat je 

al over een gemeente van 70.000 inwoners”. 

Ik las ook dat schaalvergroting leidt tot verlies van 

de identiteit van de kernen en dat inwoners niet 

zitten te wachten op een ‘loket zo ver weg’. In veel 

gemeenten, in veel dorpen, is het fundament stevig 

gelegd door de aanwezigheid van een bloeiend 

verenigingsleven en met een krachtige sociaal-

maatschappelijke cohesie. Daarin brengt een fusie 

geen verandering. Ondanks het feit dat dorpen 

zich de vergeten hoek voelen na een herindeling, is 

ook daar het besef dat er meer tot stand is gebracht 

dan wanneer er geen schaalvergroting zou hebben 

plaatsgevonden. Ik ben er echter ook van overtuigd, 

dat bij elk voorbeeld dat ik geef, andersdenkenden 

even zovele voorbeelden kunnen aanreiken die het 

tegendeel bewijzen. 

Geld speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. 

De becijfering van de heer Goldhoorn van Ronde 

Venen Belang, dat de financiële gevolgen van de 

gemeentelijke herindeling € 30.000.000 bedragen, is 

door Gedeputeerde Staten in een aanvullende noti-

tie weerlegd. Terecht wordt in deze notitie duidelijk 

gemaakt dat het aan de nieuwe gemeenteraad is 

besluiten te nemen die raken aan de financiële 

positie van de nieuwe gemeente. Ik onderstreep die 

opmerking nadrukkelijk. 

In de commissievergadering heb ik al duidelijk 

gemaakt niets te zien in het ingebrachte amen-

dement van de fractie van het CDA. Wel heb ik 

gezegd dit amendement nog mee te nemen naar 

onze fractie. Daarover kan ik nu kort zijn. Ook 

onze fractie ziet hierin niets. Natuurlijk zie ik ook 

bewegingen de laatste dagen. De heer Buiting refe-

reerde daaraan. In mijn ogen is dat echt te laat. Wij 

kiezen voor de grote variant, inclusief de positie 

die Kockengen daarin wordt toegedicht. Dat gaat 

in onze ogen om een toekomstbestendig model, 

een groot gebied met veel kernen, een groengebied 

tussen Amsterdam en Utrecht, een gebied met een 

grote uitdaging, een gebied met veel eigen identitei-

ten die, zoals ik eerder zei, er zullen blijven. 

Wel liggen er uitdagingen voor de nieuwe 

gemeente, maar ook voor de provincie. Tijdens 

de vele hoorzittingen en informatieavonden, 

gesprekken en brieven, hebben wij dat meermalen 

gehoord. Daarover gaan, wat mij betreft, nog 

enige aandachtspunten. Nogmaals het geld: de 

tijdelijke ophoging van het Gemeentefonds voor 

herindelende gemeenten en het warme pleidooi van 

de VNG hierover wordt door ons ondersteund. De 

motie die straks wordt ingebracht door de fractie 

van GroenLinks delen wij graag.

Direct na onze besluitvorming vandaag, begint een 

proces waarin ook de provincie een ondersteunende 

rol kan vervullen. Voor het overige is het primair 

de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke 

gemeenten en de te vormen nieuwe gemeente met 

de werknaam Vecht en Venen. Voor de ondersteu-

ning van de provincie hebben wij een amendement 

voorbereid met de steun van de fracties van de 

PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, D66 en de 

SGP. Dat amendement luidt als volgt:
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Amendement A2 (VVD, PvdA, GroenLinks, SGP, 

D66, ChristenUnie): inzet provinciale middelen.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 19 mei 2008, ter behandeling van het 

Statenvoorstel PS2008BEM10, inzake herindelingsad-

vies Vecht- en Plassengebied;

besluiten in bovengenoemd besluit toe te voegen:

voor de inzet van provinciale middelen voor het voor-

bereiden, ondersteunen, begeleiden van een soepel 

verlopend fusieproces, maximaal een bedrag van 

e 100.000 beschikbaar te stellen;

dit bedrag te dekken uit het rekeningoverschot 2007.

Korte toelichting:

in het kader van de Arhi- procedure Vecht- en 

Plassengebied is zowel mondeling als schriftelijk 

aangedrongen op ondersteuning door de provincie. 

Primair is dit een verantwoordelijkheid van de bij 

het fusieproces betrokken gemeenten. De ervaring 

leert echter dat bijvoorbeeld na de herindeling De 

Bilt/Maartensdijk, maar ook die in de Utrechtse 

Heuvelrug, facilitaire ondersteuning in de voorbe-

reidingsfase door de provincie net dat duwtje kan 

betekenen dat in zo’n kwetsbaar proces noodzakelijk 

is. De kosten die gemoeid zijn met de voorbereiding 

van de herindeling komen niet voor vergoeding uit 

het gemeentefonds in aanmerking. Ook de VNG ziet 

hierin een rol weggelegd voor de provincies vanuit 

hun bestuurlijke betrokkenheid met gemeenten. 

Ook de provincies zijn gebaat bij bestuurskrachtige 

gemeenten die op de toekomst zijn voorbereid. Inzet 

van de provincie kan plaats vinden door daadwer-

kelijke inzet van fte’s (zoals dat bijvoorbeeld rond 

verkeer in de Utrechtse Heuvelrug heeft plaats gevon-

den), door ondersteuning middels het beschikbaar 

stellen van kennis (en ook kennis kost geld) en ook 

door incidenteel geld beschikbaar te stellen voor een 

externe projectleider (zoals dat in de situatie De Bilt/

Maartensdijk het geval is geweest).

Een nieuwe gemeente met zestien kernen vergt 

veel inzet. Nog steeds kan er geleerd worden 

van de ervaringen die de samenvoeging De Bilt/

Maartensdijk met zich mee bracht. Voor het gebied, 

gelegen als buffer tussen twee stedelijke regio’s, 

is tijdens de diverse avonden de nodige aandacht 

gevraagd. Een motie van de fractie van D66 op dit 

vlak wordt daarom mede namens ons ingediend. 

Ook een motie van de fractie van de ChristenUnie 

over de toekomstige ov-verbindingen, kan op onze 

steun rekenen.

De fractie van de PvdA zal straks in haar bijdrage 

nog een keer het belang van de Vecht benadrukken 

en van de ontwikkelde Vechtvisie. De zorg hiervoor 

en de verankering binnen de nieuwe gemeente 

wordt uiteraard ook door ons onderschreven. Als 

fractie willen wij graag gaande het proces in de 

commissie BEM op de hoogte worden gehouden. 

Een daartoe strekkende motie van de fractie van 

de ChristenUnie wordt eveneens door ons onder-

steund.

Terugkijkend is onze fractie overtuigd van een 

zorgvuldig, open en transparant proces. Het enige 

dat wordt betreurd, is dat dit soort processen zo 

lang moet duren. Ik ga ervan uit dat met deze 

besluitvorming in dit grote gebied, dus inclusief 

Maarssen, rust gaat ontstaan en dat de energie weer 

besteed kan worden aan opbouw in plaats van aan 

verdediging. Ook ander gebieden in onze provincie 

vragen om duidelijkheid. Laat de verantwoordelijk 

gedeputeerde met onze steun ook daar duidelijk-

heid brengen.

Als laatste doe ik graag een beroep op de bestuur-

ders en medewerkers in dat gebied Vecht en Venen. 

Sla vanaf morgen de handen ineen, trek een geza-

menlijk plan en treedt de uitdaging die er morgen 

ligt met veel energie en ambitie tegemoet.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Alleen als objectief is aangetoond dat gemeenten 

te weinig kwaliteit leveren, neemt de provincie het 

initiatief tot verbetertrajecten, samenwerking tussen 

of herindeling van gemeenten. Dat staat in het 

verkiezingsprogramma van de PvdA over gemeen-

telijke samenwerking en/of herindeling. Door het 

ontbreken van een afspraak tussen de coalitiepart-

ners, is deze zinsnede voor ons de toetssteen om het 

voorstel van Gedeputeerde Staten te bekijken en te 

bespreken. Vandaag leggen wij daarover de finale 

verantwoording af.

De basis voor het voorstel van Gedeputeerde Staten 

is, wat de fractie van de PvdA betreft, gelegen in 

de rapportage over de bestuurskrachtmetingen, die 
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in Abcoude, Loenen en Breukelen zijn gehouden. 

Samengevat - alles is te vinden in de rapportage 

van Gedeputeerde Staten - werken wij sinds 1997 

aan de versterking van de bestuurskracht van deze 

drie gemeenten. Vanaf 1997 tot 2001 werd gewerkt 

aan strategische gebiedsperspectieven. Realisering 

van deze gebiedsvisies na 2001 is echter nooit van 

de grond gekomen, omdat de gemeenten het onder-

ling niet eens waren of samenwerking dan wel 

herindeling nodig was om deze doelen te bereiken. 

Door Loenen worden in 2001 en 2002 externe advi-

seurs ingehuurd om onderzoek te doen naar het 

functioneren van de gemeente. Conclusie, samen-

gevat: de ambtelijke en bestuurlijke organisatie is 

kwetsbaar. Mede naar aanleiding van dit onderzoek 

spreekt de Loenense raad zich uit voor een fusie 

met Breukelen en Abcoude. Deze twee gemeenten 

wijzen dat af. Daarna voert Loenen gesprekken met 

Wijdemeren. Zonder resultaat. De volgende stap is 

in 2005, als de bestuurskrachtmetingen in Abcoude 

en Breukelen plaatsvinden en de resultaten daarvan 

op tafel liggen. De conclusies van deze metingen 

maken duidelijk dat beide gemeenten een beleids-

matige en bestuurlijke kwaliteit ontberen en veel te 

weinig weerbaar zijn. Het is in het licht van deze 

conclusies van de bestuurskrachtmetingen terecht 

dat de provincie eind 2005 de drie gemeenten 

aanspreekt op de noodzaak actie te ondernemen. 

De fractie van de PvdA is van opvatting dat deze 

interventie terecht is, omdat de betrokken gemeen-

ten onvoldoende stappen zetten om te werken aan 

de versterking van hun bestuurskracht. Wij zijn 

ook van mening, dat na zoveel jaren pogingen om 

via onderlinge samenwerking - hier en daar niet 

helemaal zonder succes, maar per saldo te weinig – 

een herindelingsvoorstel noodzakelijk maken, juist 

om die bestuurskracht te versterken. Overigens wil 

ik hier ook wel kwijt, dat als wij het hebben over 

gemeenten die te weinig bestuurskracht hebben, dit 

niets afdoet aan mijn complimenten voor hardwer-

kende ambtenaren, raadsleden en colleges van b. 

en w. in deze gemeenten. De omstandigheden van 

deze gemeenten zijn echter zodanig, dat zelfs hard 

werken niet helpt. Dat wordt voor een belangrijk 

deel dan ook veroorzaakt door de toenemende 

verantwoordelijkheden die vanuit andere overhe-

den, en met name vanuit de rijksoverheid, op het 

bord van de gemeenten terechtkomen. Door het 

ingrijpen van de provincie wordt er op deze wijze 

een nieuw perspectief geboden. 

Dan het voorstel van de fractie van het CDA. Zij 

verraste vriend en vijand, coalitiegenoot en niet-

coalitiegenoot, in de commissie met een alternatief 

voorstel. Twee positieve opmerkingen daarover:

l Wij, als PvdA, constateren dat het CDA geen 

partij is die tegen herindelingen is. Men stelt 

immers voor de gemeenten Abcoude en De 

Ronde Venen onmiddellijk te laten fuseren. 

l Het CDA, weliswaar in de tweede fase, ziet de 

variant die door Gedeputeerde Staten wordt 

voorgesteld als een opportune mogelijkheid.

Wanneer onze fractie het CDA-voorstel beschouwt, 

dan struikelen wij over het faseren van het herin-

delingsvoorstel. Dat komt er dan op neer dat na 

de fusie van Abcoude en De Ronde Venen en na 

de ineenvlechting van de ambtelijke organisaties 

van Loenen en Breukelen, er binnen twee jaar een 

volgende ronde van herindelingen plaatsvindt. Dat 

is, volgens ons fractie, dodelijk voor de ontwikke-

ling van die vier gemeenten. 

Met een goede fusie duurt het twee tot drie jaar 

voordat je alles weer op orde hebt. In het voorstel 

van de fractie van het CDA zet je het Vecht- en 

Plassengebied en het Venengebied een jaar of 

vijf/zes op slot. Dan is men alleen bezig met de 

eigen organisatie. Dat is voor onze fractie, nog 

afgezien van de reacties uit het gebied zelf op het 

CDA-voorstel, de reden het alternatieve voorstel 

van de fractie van het CDA van de hand te wijzen. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Er wordt een proces geschetst waarover 

wij kunnen discussiëren. Er zullen redenen zijn om 

aan te geven dat het versterken van die bestuurs-

kracht niet voorbeeldig is verlopen. Terwijl er 

constructief wordt nagedacht over het gezamenlijk 

ontwikkelen van bestuurskracht in de zestien 

betrokken kernen, noemt de heer Bos dat dodelijk. 

Zou je niet het omgekeerde kunnen zeggen: door 

nu alles te overrulen, terwijl zo duidelijk is dat 

er geen draagvlak is, krijg je iedereen met de rug 

naar het bestuur toe, waardoor die betrokkenheid 

afkalft. Of is die intuïtie die ik heb een waan en 

heeft de heer Bos gelijk? 

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

dodelijk is, is dat in het CDA-voorstel een twee-

fasenmodel wordt voorgeschoteld, waarin wij vijf, 

zes jaar of langer met herindelingen en samenwer-

kingen bezig zijn. Dát is dodelijk. Daarmee zet je 
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het gebied op slot en organiseer je een ineffectieve 

overheid. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! De mensen die het moeten doen, zijn er 

echter. Hun inbreng, hun participatie en het samen 

zoeken van een richting en dát op slot zetten: zou 

je dat niet dodelijk kunnen noemen, ook gezien het 

feit dat wij al 40 jaar op zoek zijn naar een nieuwe, 

werkelijke, ware democratie? Wat wij nu doen, is 

als een boze vader … . Of is de heer Bos dat niet?

De heer BUITINK (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben opgenomen dat het wel in een geli-

miteerde tijdspanne moet gebeuren. Je moet ook 

kijken naar de hele doorlooptijd die de huidige 

fusie met zich zal meebrengen. Het gaat er in onze 

argumentatie vooral om dat wij onvoldoende 

draagvlak zien.

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

probleem met het CDA-voorstel is, is dat je in een 

fasenmodel het gebied een aantal jaren op slot 

zet. Er zou een fusie worden bewerkstelligd tussen 

twee gemeenten. Daarnaast zouden twee andere 

gemeenten moeten samenwerken. Er moeten dan 

structurele activiteiten plaatsvinden, zoals het ineen 

laten vloeien van twee ambtelijke organisaties. 

Vervolgens wordt gezegd dat er binnen twee jaar 

nieuwe voorstellen komen. Dat kan de grote variant 

zijn, de variant naar Wijdemeren, de variant naar 

Maarssen, en noem maar op. Daarmee zet je het 

gebied stil.

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben het daarmee niet eens. Wij kijken anders 

aan tegen ‘op slot zetten’. Ik heb het idee dat als je 

nu kiest voor een definitievere variant, je de zaak 

juist daarmee op slot zet. 

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

spreken al vanaf 1997 over dit gebied en over de 

gemeenten. Er zijn momenten geweest, waarop er 

keuzes gemaakt konden worden. Wij moeten toch 

als overheid onszelf niet voor de gek houden? Wij 

moeten toch besluitvaardig durven zijn? Als je 

vanaf 1997 hierover praat en in 2005 zijn er nog 

geen besluiten genomen, dan is de provincie, als 

overheid die boven de gemeente is gesteld, aan zet 

om stappen te zetten, om niet te versagen en om 

door te pakken. Zo denkt onze fractie daarover.

Dan de landschappelijke samenhang. Bij de 

hoorzittingen hebben wij bij herhaling vernomen 

dat sommige insprekers het niet eens waren met 

het voorstel van Gedeputeerde Staten. Niet de 

herindeling als principe werd ter discussie gesteld, 

maar déze herindeling, déze vier gemeenten. Het 

Vechtplatform stelde bijvoorbeeld dat de drie 

Vechtgemeenten, Maarssen, Breukelen en Loenen, 

samengevoegd zouden moeten worden. 

De fractie van de PvdA wijst de suggestie van de 

hand, dat vanwege de uitwerking van de gebieds-

visie voor het Vechtgebied, het noodzakelijk is de 

gemeentelijke bestuurlijke structuur daarop aan te 

passen. In de eerste plaats is dat niet consequent 

doordacht. Immers, Utrecht, Weesp en Muiden zijn 

ook Vechtgemeenten. Dan zou je die gemeenten 

ook bij de herindeling moeten betrekken. Maar, los 

daarvan, wijs ik als provinciaal politicus naar de 

Grebbelinie, waar nu een gebiedsvisie is ontwik-

keld en in uitvoering is tussen, grofweg gezegd, de 

gemeenten Bunschoten en Rhenen en alle gemeen-

ten die daartussen liggen. Pleiten wij daar ook voor 

één gemeente vanwege een gebiedsvisie? Ik heb dat 

geluid niet gehoord. Een gebiedsvisie biedt juist, 

over de gemeenten heen, een kader voor de ontwik-

keling van een gebied. Juist dat is de kracht van 

een gebiedsvisie. Partijen en gemeenten tekenen 

daarvoor en kunnen daaraan worden gehouden. 

Gebiedsvisies gaan over grenzen heen. 

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat in de 

nieuwe gemeente Vecht en Venen sprake is van 

uitvoering van twee gebiedsvisies. De uitvoering 

van het herijkte plan De Venen, sinds vorig jaar, 

en de nog vast te stellen visie op het Vechtgebied. 

Beide plannen zijn beeldbepalend en kunnen in 

belangrijke mate bijdragen aan de toekomstige 

identiteit van de nieuwe gemeente. Ik wil daarover 

een motie indienen, die luidt:

Motie M1 (PvdA,VVD, GroenLinks, D66, 

ChristenUnie, SGP): uitvoering Vechtvisie en Plan 

de Venen.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 19 mei 2008, in bespreking over het 

herindelings¬advies Vecht- en Plassengebied;

overwegende:

1. dat in de toekomstige gemeente twee omvang-
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rijke gebiedsvisies moeten worden uitgevoerd, te

 weten: het door Provinciale Staten in februari 

2007 vastgestelde Herijkte Plan de Venen en de 

nog in Provinciale Staten in mei 2008 vast te stel-

len gebiedsvisie: De Vechtstreek: Het Buiten van 

de Randstad;

2. dat de ontwikkeling en uitvoering van beide 

gebiedsvisies een sterke bijdrage kunnen leveren 

aan de identiteit van de nieuwe gemeente Vecht 

en Venen;

3. dat het van groot belang is dat beide gebiedsvisies 

binnen de nieuwe gemeente bij de uitvoering op 

elkaar worden afgestemd, zodat samenhangen 

zichtbaar worden en synergie wordt nagestreefd;

4. dat de betrokkenheid van omliggende gemeenten 

noodzakelijk is voor het welslagen van de realise-

ring van de gebiedsvisies;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

l met de nieuwe gemeente en de respectievelijke 

gebiedscommissies in overleg te treden om te 

bevorderen dat de uitvoering van beide gebieds-

visies bijdraagt aan de identiteit van de nieuwe 

gemeente;

l ervoor zorg te dragen, voorzover in het vermogen 

van het college van Gedeputeerde Staten, dat 

samenwerking met omliggende gemeenten en de 

provincie Noord-Holland bij de uitvoering van de 

beide gebiedsvisies wordt bevorderd;

l de Staten van Utrecht over het voorgaande perio-

diek te informeren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Tot slot. Een paar jaar geleden schreef ik een stukje 

voor een lokale krant over de bestuurlijke toekomst 

van het Vecht- en Plassengebied. Ik schreef daarin 

dat wij zouden moeten streven naar een sterke 

gemeente, gelegen tussen beide stadsregio’s Utrecht 

en Amsterdam. Ik schreef dat de gemeenten in dat 

gebied zich op dat moment vooral bezighielden 

met de vraag wie het met wie gaat doen, terwijl de 

echte vraag is hoe wij er met elkaar voor kunnen 

zorgen hoe het groene gebied tussen Utrecht en 

Amsterdam groen blijft. Waar boeren hun kost 

kunnen verdienen. Waar het landschap in stand 

wordt gehouden en wordt opengelegd voor toerisme 

en recreatie. Waar geen ruimte is voor grootscha-

lige woningbouw en bedrijventerreinen, laat staan 

pretparken. Waar kleine kernen worden gekoesterd 

en het sociaal-culturele leven floreert. Ik riep de 

gemeentebestuurders op over hun eigen schaduw 

heen te springen. Dat blijf ik vandaag ook doen. 

Vooral de gemeenteraden van Loenen en Breukelen 

vraag ik, ook al hebt u moeite met dit besluit dat 

de Staten waarschijnlijk vandaag gaan nemen: 

werk vanaf morgen mee aan de uitvoering; het gaat 

over uw eigen toekomst. Begraaft u zichzelf niet in 

procedures. Dat leidt tot niets anders dan negatieve 

energie. Gaat u werken aan de toekomst, want het 

besluit van deze Staten, als dat straks wordt geno-

men, is pas het begin; het eigenlijke werk begint 

daarna. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! De strekking van wat gezegd is over 

waar wij naartoe willen met dit gebied, zullen wij 

natuurlijk onderschrijven. Mijn vraag aan de heer 

Bos is: is dit niet gewoon een opmaat voor een 

grote gemeente, die te zijner tijd tussen Amsterdam 

en Utrecht – zoals ooit Polen tussen Hitler en 

Stalin werd verdeeld – zal worden gesplitst en dat 

door gebiedsvergroting een bepaald gebied tot stad 

gemaakt wordt? Ik chargeer, maar die lijn zit er 

nadrukkelijk in, ook als wij kijken naar de plannen 

voor De Ronde Venen. Onderschrijft de heer Bos 

mijn woorden of zegt hij dat wij dat juist voor die 

grote gemeenten onmogelijk hebben gemaakt?

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

bevestig dat de heer Snyders chargeert. Het is een 

vergelijking die ik niet zou durven maken. Maar 

goed, dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik heb 

duidelijk gemaakt wat ons drijft tot een grotere 

gemeente tussen de beide stadsregio’s en dat dat 

voor ons een waarborg is, meer dan vier kleinere 

gemeenten, dat dit gebied blijft zoals het is, dat het 

ontwikkeld kan worden met respect voor het gebied 

zoals het er nu uitziet. Dat is onze overtuiging en 

daar werken wij aan. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik constateer dat, zoals vanouds, de 

sociaal-democraten uitgaan van structuren: ‘wij 

weten wat goed is voor de mensen’. Mooi Utrecht, 
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en ik hoop meerdere partijen, gaan uit van de 

mensen zelf. Wij willen de mensen horen en willen 

dat zij hun eigen werkelijkheid maken. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil starten met het geven van een verklaring en 

het aanbieden van excuses namens mijn fractie. Wij 

hebben vandaag een agenda met 26 punten. Als je 

de hamerstukken en de procedurele puntjes aftrekt, 

houd je elf inhoudelijke onderwerpen over. Wij 

worden geacht ten aanzien van deze punten onze 

verantwoordelijkheid te nemen en hier een fatsoen-

lijk publiek debat over te voeren, maar krijgen – in 

ons geval - per onderwerp nog geen drie minuten 

spreektijd. Dat is te weinig. Het is uniek in de 

Utrechtse geschiedenis dat de SP in de Staten met 

dit probleem kampt. Als er één partij is die kort en 

bondig kan spreken, dan is onze partij dat wel. 

Onze excuses aan alle aanwezigen die van mening 

zijn dat hun onderwerp meer debat had verdiend. 

Ik ga over naar het herindelingsvoorstel Vecht- en 

Plassengebied. Mijn fractie zal hier tegen stemmen. 

Breukelen en Abcoude hebben een probleem met 

hun bestuurskracht. De SP erkent dit. Waarom 

stemmen wij dan toch tegen het voorstel van 

Gedeputeerde Staten? Omdat:

l groter niet automatisch beter is;

l er geen enkel bewezen draagvlak onder de 

mensen is;

l het bestuurlijk draagvlak ook nihil is; twee van 

de vier betrokken gemeenten willen niet, en één 

gemeente denkt ten onrechte dat een herinde-

ling op basis van huwelijkse voorwaarden moge-

lijk is.

De bestuurskracht van onze gemeenten heeft 

natuurlijk alles te maken met de inrichting van 

onze overige bestuurslagen. Vaak wordt gesteld 

dat gemeenten wel groter moeten worden, omdat 

zij anders alle taken die vanuit het Rijk op hen 

afkomen, niet aan zouden kunnen. Ik wijs in dit 

verband nog eens op de visie van de SP over de rol 

van het middenbestuur. Wij menen dat in plaats 

van de twaalf huidige provincies er beter gekozen 

kan worden voor een structuur van kleinere 

regioprovincies; een middenbestuur dat dicht op 

de gemeenten staat en ook een aantal doe-taken 

van hen overneemt. In tegenstelling tot de fractie 

van de VVD, is de fractie van de SP er ook niet van 

overtuigd dat alle gemeenten hetzelfde takenpakket 

moeten hebben. Er is in onze ogen niks mis mee 

wanneer gemeenten, desgewenst, een aantal taken 

door de provincie laten uitvoeren. Nu klinkt dat 

misschien nogal wereldschokkend, maar ontstaat 

er dan niet een vorm van bestuur waar de mensen 

veel meer aan hebben dan de huidige situatie; een 

provincie die niemand kent, waar weinigen voor 

stemmen, en die werkt met een samenwerkings-

agenda met meer dan 200 projecten? In o.a. dit 

kader werken wij al met de gemeenten samen. We 

leveren al financiële bijdragen en we leveren al 

ambtelijke expertise. In de visie van de SP kan die 

samenwerking anders en beter worden opgezet en 

kunnen herindelingen van bovenaf worden voorko-

men. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Als ik mevrouw Jonkers goed begrijp, pleit zij in 

feite voor een herindeling van totaal Nederland. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat klopt.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

En vervolgens wil zij herindelingen van bovenaf 

voorkomen. Dat is een boeiende exercitie.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben inderdaad een heel andere kijk op de 

rol van het middenbestuur. Wij denken dat het 

mogelijk is ons land beter in te richten, waardoor 

gedwongen herindelingen van bovenaf voorkomen 

kunnen worden.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat mevrouw Jonkers gelijk heeft als zij 

in een keer heel Nederland gedwongen herindeelt. 

Daarna zal er inderdaad geen sprake meer zijn van 

gedwongen herindelingen.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik weet niet met welk land de heer Bisschop 

Nederland zou willen herindelen. Als je redeneert 

dat Nederland zo’n klein landje is, dan kunnen wij 

direct bij Duitsland aansluiten. Ik denk echter niet 

dat wij daarvoor de handen op elkaar krijgen. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk niet dat daarvoor draagvlak is.



- 19 mei 2008, pag. 25 -

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat klopt. Dat ben ik helemaal met de heer 

Bisschop eens. Juist omdat wij dat draagvlak 

ontzettend belangrijk vinden, zeggen wij vandaag 

dat wij niet kunnen instemmen met het voorlig-

gend voorstel.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan kan de SP ook niet instemmen met het regio-

naliseren van Nederland. Daar is namelijk ook geen 

draagvlak voor.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Daar werken wij hard aan.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wens de SP veel succes, maar zolang mevrouw 

Jonkers nog pleit voor gemeenten van twee 

verschillende niveaus, moet zij zich realiseren dat 

zij pleit voor een terugkeer naar de periode vóór 

de Gemeentewet van Thorbecke, 1953. Toen waren 

er gemeenten-eerste-klasse en gemeenten-tweede-

klasse.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij treden in de discussie over wat gemeenten alle-

maal zouden moeten doen. Als de bestuurskracht 

van een gemeente niet deugt, dan blijken diegenen 

die in zo’n gemeente wonen, bijna nooit aan het 

woord komen. Wie kan er nu beter bepalen of een 

gemeente voldoet aan de eisen en de wensen van 

de mensen die er wonen? Zij krijgen bijna nooit de 

kans zich uit te spreken. 

Ik besluit mijn betoog. De fractie van de SP heeft 

sowieso haar twijfels over de rechtsgeldigheid van 

deze gevolgde procedure. Ook de fractie van het 

CDA sprak daarover. Tijdens de procedure zijn 

Gedeputeerde Staten met een nieuwe variant geko-

men, die niet ter inspraak is voorgelegd. Er wordt 

ons echter verzekerd dat dit staatsrechtelijk alle-

maal wel juist is. Wij hebben daarover onze twijfels 

en wij verwachten dat daarover in de Eerste en de 

Tweede Kamer het nodige gesteggel nog zal volgen. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Het standpunt van de SP is bekend. 

Rita Verdonk heeft ook al gezegd dat de provincies 

opgeheven moeten worden. Ik onderschrijf de 

uitgangspunten van de SP om de lokale demo-

cratie leidend te laten zijn. Zouden wij echter 

ook niet kunnen kijken, behalve naar de regio’s, 

het stokpaardje van de SP, naar een praktisch 

samenwerkingsverband, waarin die taken worden 

georganiseerd die op dit moment blijkbaar buiten 

de boot vallen?

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik begrijp de woorden van de heer Snyders niet. 

Wat bedoelt hij precies?

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik bedoel dat dié taken die op dit 

moment niet opgepakt kunnen worden door indi-

viduele gemeenten, door een gezamenlijk ambtelijk 

geheel aangestuurd zouden kunnen worden, moge-

lijk zelfs ondersteund – en niét gedirigeerd - door 

de provincie. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn. Kijken wij 

naar de BEL-gemeenten, Blaricum, Eemnes en 

Laren, dan zien wij dat daar een uniek experiment 

gaande is van drie ambtelijke organisaties die in 

elkaar worden gesmeed. Er zijn veel alternatieven 

mogelijk.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van GroenLinks is positief 

over het GS-voorstel om te komen tot een sterke 

Groene-Hartgemeente, met daarin opgenomen 

Abcoude, De Ronde Venen, Breukelen en Loenen. 

Deze samenvoeging biedt naar onze mening grote 

voordelen:

l een antwoord op de toenemende druk op de 

bestuurskracht van kleinere gemeenten;

l het waarborgt op de lange termijn de identiteit 

en de kracht van het gebied, namelijk een 

groene buffer tussen Utrecht en Amsterdam 

met een uitgesproken landelijk karakter. 

Veel herindelingsvarianten hebben de afgelopen 

periode de revue gepasseerd. Het begon met 

een voorstel van Gedeputeerde Staten om twee 

gemeenten te vormen: een kleine Vechtgemeente 

met Breukelen en Loenen en een grotere 

Plassengemeente met Abcoude en De Ronde Venen. 

Gelukkig heeft het huidige college deze variant 

van zijn voorganger van tafel geveegd, maar de 

creativiteit met betrekking tot herindelingsvari-

anten is onuitputtelijk. Zo deed het CDA onlangs 

nog een alternatief voorstel, waarbij na gefaseerde 
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samenvoeging ook nog een onderzoek gedaan 

moet worden naar enkele nieuwe combinaties van 

gemeenten; combinaties, die door de gemeenten 

zelf in de afgelopen periode niet naar voren zijn 

gebracht. Wij wijzen deze alternatieven van de 

hand. 

Bij ons standpunt over de herindeling baseren wij 

ons op de volgende argumenten:

l de gemeenteraden van Abcoude en De Ronde 

Venen hebben zich unaniem, dan wel in grote 

meerderheid, uitgesproken voor de herinde-

lingsvariant waarover wij vandaag spreken;

l de gemeenten Breukelen en Loenen willen liever 

met elkaar samengaan, maar die fusie biedt ons 

inziens geen oplossing voor de bestuurskracht: 

dat is wachten op de volgende herindeling;

l Breukelen, Loenen, Maarssen is als optie welis-

waar genoemd, maar werd door geen van de 

deelnemende gemeenten actief ondersteund. 

Naar onze mening is Maarssen met haar wat 

meer stedelijke karakter en een andere bestuur-

lijke oriëntatie, geen geschikte kandidaat voor 

deze herindeling. 

GroenLinks hecht veel waarde aan de samenhang 

in het gebied. Deze gemeente Vecht en Venen waar-

borgt die samenhang, die wordt gekenmerkt door 

een landelijk gebied met een veelheid aan kernen, 

met vooral een dorps karakter. 

De nieuwe gemeente staat voor een flinke uitda-

ging. Allereerst in de periode tot de definitieve 

herindeling en vervolgens daarna, als het nieuwe 

bestuur een groot grondgebied met zestien kernen 

moet laten floreren als het gaat om leefbaarheid, 

behoud en ontwikkeling van voorzieningen, land-

schapsbeheer, natuurbeheer, economie, et cetera. 

Wij roepen het college daarom op de nieuwe 

gemeente te ondersteunen bij de voorbereiding en 

de uitvoering van deze herindeling. Die ondersteu-

ning dient op meerder manieren gestalte te krijgen:

l in VNG-verband wordt op dit moment bij de 

staatssecretaris aangedrongen op een verhoging 

van de rijksbijdrage voor de frictiekosten; 

kosten die zich voordoen bij een herindeling. 

Voor deze nieuwe gemeente spreken wij over 

een bedrag van € 8.800.000, uitgespreid over 

vier jaar. Gedeputeerde Staten hebben al laten 

weten dat zij de lobby van de VNG ondersteu-

nen. Via een motie roepen wij Gedeputeerde 

Staten op hun steun mede namens Provinciale 

Staten schriftelijk aan de VNG over te brengen. 

Daarnaast verzoeken wij Gedeputeerde Staten 

in een persoonlijk onderhoud met de staats-

secretaris nogmaals te benadrukken dat de 

rijksbijdrage voor fuserende gemeenten omhoog 

moet;

l de kosten die samenhangen met de voorbe-

reiding van de herindeling in 2010 worden 

niet gedekt door de rijksbijdrage die ik zojuist 

noemde. Ook de VNG ziet hier een rol wegge-

legd voor de provincies vanwege hun bestuur-

lijke betrokkenheid bij de gemeenten. Het kan 

gaan om de inzet van capaciteit, kennis en geld, 

met als doel de transitiefase naar een nieuwe 

gemeente goed te laten verlopen. De motie die 

hierover is ingediend, waarbij wordt gevraagd 

om een budget van € 100.000, heeft ook de steun 

van onze fractie;

l de provincie dient de nieuwe Groene-

Hartgemeente te ondersteunen in de opgave 

waar zij de komende jaren voor staat. Een 

belangrijke reden voor de herindeling is 

tenslotte versterking van het gebied. Daar moet 

ook een financiële waardering voor zijn. Wij 

praten hier over een gemeente in wording, met 

een groot landelijk gebied, zestien kernen en 

alle daarbij behorende uitdagingen, zoals zorg 

voor leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen, 

maar ook recreatie, landschapsbeheer, natuur-

behoud, economie en woningbouw. Wij willen 

daarom dat Gedeputeerde Staten met de nieuwe 

gemeente afspraken maken over de provinciale 

ondersteuning en dat zij binnen de bestaande 

subsidies en budgetten aangeven wat zij gaan 

doen om de nieuwe gemeente te ondersteunen. 

De fractie van GroenLinks ondertekende de 

motie die Gedeputeerde Staten opdraagt in het 

najaar hierover een overzicht te presenteren aan 

de Staten. 

Ten slotte is er tijdens de hoorzitting die 

Provinciale Staten hebben gehouden diverse malen 

aandacht gevraagd voor het openbaar vervoer. 

Ondanks het feit dat er recent enkele lijnen 

zijn bij gekomen, lijkt de bereikbaarheid van de 

kernen nog voor verbetering vatbaar. De motie die 

Gedeputeerde Staten verzoekt dit te onderzoeken en 

hierover met een notitie te komen, heeft mede de 

steun van de fractie van GroenLinks. 

Het zal duidelijk zijn: met inachtneming van de 
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moties, kan de fractie van GroenLinks instemmen 

met het herindelingsadvies voor het Vecht- en 

Plassengebied. Wij zijn ervan overtuigd dat met 

deze herindeling een gemeente ontstaat die op 

de toekomst is voorbereid en waar het landelijke 

karakter op de lange termijn behouden blijft. Wij 

wensen de gemeentebesturen succes tijdens de 

overgangsfase naar de nieuwe gemeente, waarbij zij 

op steun en belangstelling van de provincie kunnen 

rekenen.

Motie M2 (GroenLinks, VVD, PvdA, 

ChristenUnie, D66, SGP): inspanning GS inzake 

verhoging rijksbij¬dra¬ge frictiekosten.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, handelende inzake het voorstel 

Herindelingsadvies Vecht- en Plassengebied;

overwegende:

1. dat een gemeentelijke herindeling vooral in 

de eerste periode veel extra kosten met zich 

meebrengt (frictiekosten);

2. dat de rijksbijdrage voor fusiegemeenten (frictie-

uitkering) wel de directe samenvoegingskosten 

compenseert, maar dat gemeenten daarnaast te 

maken hebben met andere extra kosten;

3. dat er op dit moment door de VNG wordt gepleit 

voor een extra financiële regeling ten behoeve van 

fuserende gemeenten;

4. dat Gedeputeerde Staten al eerder hebben uitge-

sproken de voorgestelde regeling van de VNG te 

ondersteunen;

dragen het college op:

l de lobby van de VNG voor extra financiële 

armslag voor fuserende gemeenten te ondersteu-

nen via een schriftelijke adhesiebetuiging, mede 

namens Provinciale Staten; 

l in een persoonlijk onderhoud met de staatssecre-

taris van Binnenlandse Zaken de wenselijkheid 

van een aanvullende regeling (zoals voorgesteld 

door de VNG in haar brief van september 2007) 

te benadrukken;

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.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! De heren Vos en Bos en 

mevrouw Pennarts hebben al een groot aantal 

ingrediënten genoemd, die moeten zorgen voor een 

sterke gemeente, die als werktitel draagt: Vecht en 

Venen. Omdat er al veel zaken zijn benoemd, zal ik 

het kort houden.

De gemeentelijke herindeling is een fors project: 

bestuurlijk, politiek, organisatorisch. Ook de 

meningen van de inwoners spelen een rol in 

de besluitvorming. Noodzakelijkheid van een 

herindeling in het gebied, is wat de ChristenUnie 

betreft onomstreden. Diverse varianten, en ze zijn 

allemaal al genoemd, zijn gedurende het proces 

aan de orde geweest: Vechtgemeente, wel of niet 

Noord-Hollandse gemeente erbij, Maarssen. Het 

heeft allemaal tot de nodige discussies geleid. En 

natuurlijk zijn er andere varianten mogelijk dan 

de thans voorgelegde. En natuurlijk heeft elke 

variant haar voor- en nadelen. Een keuze moet er 

dus worden gemaakt en het voorliggende voorstel 

van het college van Gedeputeerde Staten leidt naar 

ons inzicht tot een sterke, nieuwe gemeente. Een 

gemeente die na de feitelijke samenvoeging heel 

goed in staat zal zijn te besluiten over de lasten van 

haar eigen burgers. 

Een nadeel van de thans voorliggende variant is 

met name de doorsnijding van het gebied door 

snelweg, spoor en waterweg. Dat zal de onderlinge 

samenhang niet bevorderen, ook omdat die door-

snijdingen obstakels zijn voor het binnengemeente-

lijk openbaar vervoer. Diverse insprekers hebben dit 

tijdens de hoorzittingen stevig onder de aandacht 

gebracht. Reden voor ons om mede namens de 

fracties van de VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en de 

SGP een motie in te dienen:

Motie M3 (ChristenUnie, VVD, PvdA, 

GroenLinks, D66, SGP): OV in Vecht en Venen.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, handelende inzake het voorstel 

Herindeling Abcoude, Loenen, Breukelen en De 

Ronde Venen;

overwegende:

1. dat het openbaar vervoer binnen de nieuwe 

gemeente tijdens de hoorzittingen een- en ander-

maal door de insprekers is benoemd als punt van 

aandacht;
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2. dat Provinciale Staten de zorg van insprekers 

delen, maar terzake over onvoldoende informatie 

beschikken om te komen tot oordeelsvorming op 

dit aspect;

3. dat het openbaar vervoer in het gebied als zodanig 

een besluit tot herindeling niet in de weg staat;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

l Provinciale Staten over het openbaar vervoer 

in het gebied een notitie aan te bieden, zodat 

Provinciale Staten hierover met het college van 

Gedeputeerde Staten van gedachten kunnen 

wisselen;

l in deze notie zal aandacht zijn voor de onderlinge 

bereikbaarheid per openbaar vervoer van de 

verschillende kernen, daar dit belangrijk is voor 

het bevorderen van de onderlinge samenhang van 

de nieuw te vormen gemeente en voor de bereik-

baarheid per openbaar vervoer van de gemeente-

lijke kantoren/afdelingen met een publieksfunctie;

l deze notitie aan Provinciale Staten aan te bieden 

zodra er binnen de nieuw te vormen gemeente 

duidelijkheid is ontstaan over de locaties waar de 

gemeente gehuisvest zal zijn;

l de uitkomsten van de notitie en het daaropvol-

gende overleg met Provinciale Staten onder-

werp van gesprek te laten zijn in het overleg 

tussen Gedeputeerde Staten en de betrokken 

OV-concessiehouders;

en gaan over tot de orde van de dag.

Zoals reeds gemeld, is herindeling een complex 

proces. Een proces, dat naar het oordeel van de 

ChristenUnie tot op heden goed is verlopen. Wij 

menen dat het van belang is dat de Staten dit 

proces verder goed kunnen volgen, zoals eerder 

is geschied bij de herindeling op de Heuvelrug. 

Ter onderstreping van het belang van het gere-

geld informeren van de Staten, dien ik daarom, 

wederom mede namens de fracties van de VVD, 

de PvdA, GroenLinks, D66 en de SGP de volgende 

motie in:

Motie M4 (ChristenUnie, VVD, PvdA, 

GroenLinks, D66, SGP): Regelmatige Informatie 

Vecht en Venen. 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, handelende inzake het voorstel 

Herindeling Abcoude, Loenen, Breukelen en De 

Ronde Venen;

overwegende:

1. dat een gemeentelijke herindeling een complex 

bestuurlijk en organisatorisch project is;

2. dat bij eerdere herindelingen (gemeente Utrechtse 

Heuvelrug) het college de Staten regelmatig en 

adequaat heeft geïnformeerd over de ontwikkelin-

gen toen en daar;

3. dat deze informatie door de Staten zeer op prijs is 

gesteld;

4. dat de Staten ook bij deze herindelingsoperatie 

blijvend geïnformeerd willen worden;

roepen het college op:

Provinciale Staten regelmatig, ten minste twee keer 

per jaar (via de commissie BEM), te informeren over 

de voortgang en bijzonderheden inzake de herinde-

ling, waarbij in het bijzonder aandacht zal zijn voor 

de financiële, organisatorische en bestuurlijke aspec-

ten van het herindelingsproces;

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende 

ondertekend en maken derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. De moties kunnen worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

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

Wat is het fijn hier vandaag te mogen staan en te 

mogen spreken over een dergelijk onderwerp. Een 

onderwerp, dat al vele maanden in deze provincie 

aan de orde is en waarover iedereen inmiddels z’n 

zegje een keer of meerdere keren heeft kunnen 

doen. Vandaag kunnen wij dan als Staten eindelijk 

een eindoordeel vormen over het voorstel dat 

Gedeputeerde Staten ons hebben doen toekomen. 

Voor D66 is een aantal zaken bij deze herindelings-

procedure van belang:

l het politiek draagvlak en daaraan gekoppeld de 

bestuurskracht van de betrokken gemeenten;

l behoud en versterking van het landelijke 

Groene-Hartkarakter van de nieuwe gemeente;

l een gezonde financiële start voor de nieuwe 

gemeente;

l effectief en herkenbaar dorpsgericht werken.

Met betrekking tot het eerste punt het volgende. 
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Onze fractie heeft met aandacht en interesse alle 

zienswijzen van de betrokken gemeenten en de 

publieke inspraak bestudeerd en aangehoord. 

Hieruit doemt een zeer gemêleerd beeld op, dat 

niet altijd even consistent blijkt te zijn. Vooral 

de gemeenteraad van Breukelen lijkt te worstelen 

met de huidige situatie. Ik verwijs daarbij naar het 

verslag van de commissie Bestuurlijke Toekomst 

Breukelen van 8 april 2008. Dat spreekt wat mij 

betreft boekdelen. Echter, ook Loenen is wat mij 

betreft een gemeente die worstelt met haar eigen 

positie in dit proces. Enerzijds stelt men zich hard 

en consistent op. Aan de andere kant zie je dat de 

kop in het zand wordt gestoken voor de feitelijk-

heden, namelijk dat men als gemeente niet echt 

bestuurskrachtig is. 

De fractie van D66 erkent dat het politiek 

draagvlak in de betrokken gemeenten niet overal 

optimaal is. Een kleine meerderheid in Loenen wil 

alleen ambtelijke samenwerking met Breukelen 

en Breukelen wil alleen ongedeeld fuseren met 

Loenen. Let wel: Loenen en Breukelen zitten dus 

niet op dezelfde lijn. De gemeente Abcoude is uitge-

sproken voorstander van een herindeling, zoals 

door Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld, en 

wenst alleen aan een dergelijke optie medewerking 

te verlenen. Ik verwijs daarbij ook naar de motie 

van het CDA in Abcoude van 24 april 2008. Dit 

geldt ook voor de gemeente De Ronde Venen. Zij 

stelt terecht met name een aantal financiële voor-

waarden aan het meedoen aan Vecht en Venen. Ik 

kom daarop straks nog terug. De fractie van D66 

prijst evenwel de realiteitszin en de bestuurlijke 

visie van de meerderheid van de gemeenteraad 

van De Ronde Venen door de eigen zelfstandig-

heid ondergeschikt te maken aan het belang van 

het grotere gebied. Vanuit de hoorzittingen en de 

inspraak in de commissievergadering doemt het 

beeld op dat niemand in het gebied de herindeling 

ziet zitten. Het waren voornamelijk lokaal en sterk 

lokaal georiënteerde partijen, die een geluid tegen 

de herindeling lieten horen. De fractie van D66 

heeft hiervan kennis genomen, maar vraagt zich af 

in hoeverre deze partijen voldoende afstand hebben 

kunnen nemen om los van het lokale belang ook 

het belang van het totale gebied in ogenschouw te 

nemen. Dit belang telt voor de fractie van D66 even 

zwaar mee. 

Dan het partijpolitieke belang. Ik ben natuurlijk 

ook te rade gegaan bij onze eigen fracties in de 

regio. Vanuit mijn eigen partij is alleen de fractie 

in Loenen pertinent tegen. De lokale fracties in 

Breukelen, Abcoude en De Ronde Venen omarmen 

de grote variant Vecht en Venen. Wij hebben 

intensief overleg met hen gevoerd om tot onderlinge 

afstemming gekomen. Dat heeft voor ons waarde-

volle informatie opgeleverd. 

Hoe nu op basis van deze mengelmoes van menin-

gen een juiste beslissing te nemen? Alle betrokken 

gemeenten hebben de gelegenheid gehad hun 

voorkeur uit te spreken. Uit de kwaliteitsmetingen 

in Breukelen en Abcoude is duidelijk geworden dat 

zij bestuurlijk versterkt dienen te worden. Loenen 

heeft zelf het eigen functioneren onderzocht en op 

basis daarvan concluderen Gedeputeerde Staten dat 

ook Loenen versterkt dient te worden. Onze fractie 

ondersteunt deze visie. Drie van de vier gemeenten 

kampen dus met een gebrekkige bestuurskracht. 

Alleen De Ronde Venen kent voldoende bestuurs-

kracht, maar is bereid deze aan te wenden om het 

totale gebied te versterken. 

Ik gebruik, zoals de PvdA, mijn verkiezings-

programma als leidraad om een afweging te 

maken. Ik ben gelukkig niet gebonden aan een 

coalitieakkoord, waar toevallig niets in stond over 

herindelingen. Dus ik beperk mij tot mijn verkie-

zingsprogramma. Wat daarin staat, is voor ons 

heel helder. Ik citeer: “D66 vindt dat gemeentelijke 

herindelingen alleen zouden mogen plaatsvinden 

als de gemeenten dat zelf willen. Daarnaast heeft 

de provincie een controlerende, toezichthoudende 

en adviserende rol naar de gemeenten. Als blijkt 

dat een specifieke gemeente vanwege de schaal 

onvoldoende bestuurskracht heeft, dan moet de 

provincie kunnen ingrijpen in het belang van de 

bewoners. Om die reden heeft de fractie van D66 

ingestemd met het starten van een onderzoek naar 

mogelijke samenwerking tussen de gemeenten 

Breukelen, Abcoude, Loenen en de buurgemeenten 

De Ronde Venen, Wijdemeren en Maarssen.” Dit 

is voor mij heldere taal en geen bezigheidstherapie. 

Drie gemeenten, Abcoude, Breukelen en De Ronde 

Venen, hebben gezegd bereid te zijn een herindeling 

te willen overwegen. Abcoude kiest voor de grote 

variant, Breukelen kiest voor een fusie met Loenen, 

De Ronde Venen is bereid medewerking te verlenen 

aan de grote variant indien dit bestuurlijk wenselijk 

en noodzakelijk is. Alleen Loenen blijft dus over en 

blijft tegen de herindeling, al zij het dat dit met een 

kleine meerderheid is.



- 19 mei 2008, pag. 30 -

Dan komt het punt, zoals Gedeputeerde Staten 

terecht hebben aangegeven, dat de provincie een 

eigen verantwoordelijkheid heeft om knopen door 

te hakken wanneer draagvlak moeilijk te vinden is. 

De fractie van D66 laat deze verantwoordelijkheid 

ook vandaag, vanwege het uiteenlopende draagvlak, 

meewegen in haar eindoordeel. 

Dan het tweede punt, de sterke, groene buffer 

tussen de stadsgewesten Amsterdam en Utrecht; 

een van de belangrijkste uitgangspunten om tot 

Vecht en Venen te komen. Onze fractie onder-

schrijft dit uitgangspunt van harte. De voordelen 

van een grote, robuuste Groene-Hartgemeente 

kunnen echter alleen gewaarborgd worden wanneer 

deze insteek door de nieuwe gemeente onomwon-

den omarmd wordt en de provincie hieraan actief 

ondersteuning verleend. In het ontwerpherinde-

lingsadvies maken Gedeputeerde Staten helder dat 

juist het vitaal en groen houden van het landelijk 

gebied met de daaraan verbonden inhoudelijke 

opgave, een belangrijk uitgangspunt is. Volgens de 

fractie van D66 dient de provincie daarom conse-

quenties aan dit uitgangspunt te verbinden. 

Deze herindeling moet meer zijn dan de zoveelste 

bestuurlijke en ambtelijke herschikking door er 

de filosofie van een Groene-Hartgemeente aan 

mee te geven. Hierin ligt een enorme uitdaging 

op het gebied van duurzaamheid, economie en 

(agro-)recreatie, landschapsontwikkeling en 

natuurbehoud, woningbouw en ontwikkeling van 

voorzieningen. Om het belang hiervan expliciet te 

maken, dient de fractie van D66, gesteund door 

de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks, 

de ChristenUnie en de SGP, de volgende motie in. 

Impliciet betekent deze motie een oproep aan de 

nieuwe gemeenteraad van Vecht en Venen om de 

Groene-Hartuitdaging met verve aan te gaan:

Motie M5 (ChristenUnie, VVD, PvdA, 

GroenLinks, D66, SGP): Groene-Hartuitdaging 

gemeente Vecht en Venen.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 19 mei 2008, handelende inzake het 

voorstel Herindelingsadvies Vecht- en Plassengebied 

(PS2008BEM10);

overwegende:

1. dat de vorming van de nieuwe gemeente, gele-

gen in het noordelijk deel van het Groene Hart, 

mede gebaseerd is op het vormen van een sterke 

groene buffer tussen de stadsgewesten Utrecht 

en Amsterdam;

2. dat de nieuwe gemeente op het gebied van 

duurzaamheid, economie en (agro-)recreatie, 

landschaps¬ontwikkeling en natuurbehoud, 

woningbouw en ontwikkeling van (dorps)voor-

zieningen voor een enorme uitdaging staat;

3. dat het landelijke Groene-Hartkarakter van 

de nieuwe gemeente de basis vormt voor het 

aangaan van deze uitdaging;

4. dat de provincie in haar beleid diverse subsidie-

mogelijkheden heeft om deze uitdaging actief te 

ondersteunen;

dragen Gedeputeerde Staten op:

l om met de nieuw te vormen gemeente afspraken 

te maken over de wijze waarop de provincie 

deze gemeente optimaal kan ondersteunen 

bij het instandhouden en versterken van het 

landelijke Groene-Hartkarakter van de nieuwe 

gemeente;

l komend najaar Provinciale Staten een overzicht 

te presenteren via welke projecten en budgetten 

invulling aan deze afspraken zal worden gege-

ven,

en gaan over tot de orde van de dag.

Het derde punt: een gezonde financiële start voor 

de nieuwe gemeente achten wij van enorm groot 

belang om tot een duurzame, toekomstbestendige 

gemeente te kunnen komen. Verschillende inspre-

kers hebben gewezen op de financiële gevolgen van 

de herindeling voor de betrokken gemeenten en de 

nieuw te vormen gemeente. Collega’s hebben dit 

punt ook aangeroerd en er is zelfs een amendement 

hierover ingediend, dat door de fractie van D66 is 

ondersteund. Ik wil mij bij dit verhaal beperken tot 

de rekensom van de heer Goldhoorn van Ronde 

Venen Belang, die kwam met een bedrag van 

e 30.000.000, en een oproep c.q. een waarschuwing 

aan Gedeputeerde Staten hierover. 

De heer Goldhoorn rekende ons voor dat er een 

bedrag van minimaal e  30.000.000 nodig zal zijn 

voor de herindeling. Gedeputeerde Staten hebben 

op vragen vanuit de commissie BEM over deze 

berekening uitvoerig en afdoende geantwoord. 

Ook D66 heeft haar oor te luisteren gelegd bij een 
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deskundige en deze concludeert dat de korting op 

het Gemeentefonds, zoals door de heer Goldhoorn 

berekend wordt, behoorlijk aan de hoge kant 

is. Daarnaast verdient de veronderstelling, dat 

ambtenaren in grote gemeenten meer verdienen, 

een nuance. Wellicht kan dat het geval zijn voor 

het management, maar niet voor het uitvoerend 

personeel. Ik verwijs naar de fusie tussen de 

gemeenten Kampen en IJsselmuiden, waar dat niet 

het geval was. Ook de advieskosten – het gaat dan 

om de externe advieskosten - worden naar onze 

mening veel te hoog ingeschat. De fusie die heeft 

geleid tot de gemeente Teylingen bijvoorbeeld, heeft 

maar € 700.000 aan extern advies gekost. Het is 

dus ook aan de gemeenten zelf daarin beperkend 

op te treden; men heeft het zelf in de hand. En of 

er een extra wethouder nodig is? Dat is nog maar 

de vraag. Bovendien zou deze bekostigd kunnen 

worden uit het oude legioen wethouders, zodat 

er weer frictiekosten vrijvallen. Ik geef hier maar 

alvast een aantal suggesties mee.

Dan hebben wij nog het nieuwe gemeentehuis, 

waarover altijd veel gezegd wordt. Je kunt je afvra-

gen of dat per se nodig is. In Kampen heeft men 

besloten het oude gemeentehuis te houden en voor-

lopig de oude panden aan te houden als een soort 

dépendances. Dat zou in deze nieuwe gemeente ook 

heel goed kunnen. 

De oproep en de waarschuwing aan Gedeputeerde 

Staten betreft de beperkte mogelijkheden die de 

nieuwe gemeente heeft als beheergemeente ten 

aanzien van het opbouwen van reserves en het 

vergroten van de inkomsten. Daarom moet voorko-

men worden dat de beperkte ontwikkelingen die er 

soms zijn extra worden belast, omdat uit opbrengs-

ten andere zaken moeten worden meegefinancierd. 

Zo wordt de ontwikkeling van natuur en recreatie 

voor een belangrijk deel gefinancierd uit woning-

bouw; het rood-voor-groenprincipe dat wij allemaal 

kennen. Als ik echter twee andere projecten van 

de provincie mag noemen, die juist in De Ronde 

Venen spelen rond de N201, dan moeten die hoofd-

zakelijk middels woningbouw worden gefinancierd. 

Ik heb het dan over de verdiepte aanleg van de 

N201 Vinkeveen. De provincie zet hier weinig 

in van de reeds aanwezige middelen voor groot 

onderhoud. Bij het afsnijden van de bocht van de 

N201 bij Liefkenshoek – het is wat gedetailleerd, 

maar ik geef het als voorbeeld – wordt de gemeente 

geforceerd woningen te bouwen om dit stuk weg 

te kunnen financieren. Kijk, als wij als provincie 

op die manier deze gemeente willen ondersteunen, 

dan ben ik bang dat zij snel op zwart zaad komt te 

zitten. Het gaat er dus om dat wanneer de provincie 

met een substantiëlere bijdrage op de proppen 

komt, er in dat soort projecten meer ruimte kan 

komen voor betaalbare woningen en dan kan 

er enige structurele financiële ruimte binnen 

de gemeente gevormd worden. Het gaat dus om 

eenmalige gelden, die structurele effecten kunnen 

opleveren.

Dan ons vierde punt. Met zestien kernen in de 

nieuwe gemeente is dorpsgericht werken een must. 

Hiervoor dient de nieuwe gemeenteraad voldoende 

geëquipeerd te zijn en ondersteuning vanuit de 

provincie is daarbij, zeker in de startersfase, onont-

beerlijk. Zoals bekend, staat D66 sceptisch tegen-

over het gevoerde kleine-kernenbeleid. Echter, het 

ondersteunen van de gemeente Vecht en Venen bij 

het ontwikkelen van effectief dorpsgericht werken, 

acht de fractie van groot belang voor het welslagen 

van de herindeling en de toekomstbestendigheid 

van de nieuwe gemeente. Daarom hebben wij de 

motie van de fractie van GroenLinks hierover dan 

ook ondersteund. 

Ik zal afronden met mijn conclusie. Ik had nog 

een heleboel thema’s kunnen aanroeren, maar ook 

door de andere fracties is er al veel gezegd en wij 

hebben eigenlijk ook niet voldoende tijd daarvoor. 

Alles overziend en afwegend, is de fractie van D66 

voorstander van een herindeling van de gemeenten 

Breukelen, Loenen, Abcoude en De Ronde Venen. 

Voor de D66-Statenfractie geeft daarbij de doorslag 

de vorming van een duurzame, toekomstbestendige 

gemeente, die bestuurlijk, slagvaardig, een gedeelde 

inhoudelijke opgave – of de uitdaging, zogezegd 

– vanuit het Groene-Hartkarakter van het gebied 

aankan. Vanuit de eigen visie op het gebied en het 

belang dat D66 hecht aan een groene opgave en 

een plattelandskarakter van de nieuwe gemeente, 

is Vecht en Venen in de huidige context de meest 

optimale oplossing. Wij zitten niet te wachten 

op een nieuwe herindelingsronde in deze regio 

of op een gefaseerde herindelingsronde, die ons 

weer vier, acht of misschien wel tien jaar bezig zal 

houden. Nu kiezen voor Vecht en Venen is kiezen 

voor helderheid jegens de betrokken gemeenten en 

kiezen voor een stevige Groene-Hartgemeente, die 
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de bestaande opgave daadwerkelijk aankan. 

Kortom: de fractie van D66 steunt het voorliggende 

voortstel.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Het was een boeiende exercitie een aantal weken 

geleden toen wij een ronde langs de verschillende 

her in te delen gemeenten maakten en om te horen 

hoe zij stonden ten opzichte van de voorstellen 

van Gedeputeerde Staten en hoe de argumenten te 

berde werden gebracht om het juist niet te doen. 

Dat was meestal de teneur van de betogen. Het 

was niet zozeer boeiend omdat wij zoveel nieuws 

hoorden, want als je een beetje de discussies op 

afstand had gevolgd in de gemeenten zelf, dan 

was de argumentatie die op tafel werd gebracht 

wel herkenbaar. Het boeiende was echter dat je 

je eigen gedachteontwikkeling rechtstreeks kon 

confronteren met datgene wat directbetrokkenen in 

dat gebied – bestuurlijk en maatschappelijk betrok-

kenen – wilden verwoorden. Ik heb die exercitie 

zeer gewaardeerd. Ik denk dat het goed is geweest 

dat wij als Provinciale Staten die ronde hebben 

gemaakt. 

In het algemeen is de SGP behoorlijk terughou-

dend als het gaat om gemeentelijke herindelingen. 

Vaak wordt herindeling, zeker als er wat druk 

van bovenaf op zit, ervaren als een inbreuk op de 

eenheid en de eigenheid van de eigen gemeenschap 

en soms wordt het als een rechtstreekse bedreiging 

ervaren. Vandaar dat wij als SGP - de verkiezings-

programma’s van de verschillende fracties zijn 

vandaag al een paar keer geciteerd – in ons verkie-

zingsprogramma nadrukkelijk gesteld hebben, 

dat onze eerste voorkeur ligt in het zoeken naar 

mogelijkheden in ambtelijke opschaling in plaats 

van bestuurlijke opschaling. Dan denk ik inderdaad 

aan een Ten Boer-variant en aan een BEL-variant. 

Dat zijn, bestuurlijk gezien, buitengewoon boeiende 

processen. 

Wij hebben ons altijd op het standpunt gesteld dat 

als er sprake is van herindeling, er sprake moet zijn 

van objectieve criteria. Voor ons is dan de belang-

rijkste vraag naar aanleiding van het voorliggende 

voorstel: zijn er objectieve criteria die ons nood-

zaken die stap naar een bestuurlijke herindeling te 

maken? Ik denk dat die er zijn. Er is al gewezen op 

de bestuurskrachtmeting, op onderzoeken van de 

gemeente Loenen zelf, waaraan bepaalde conclusies 

zijn verbonden. Daaruit blijkt dat de bestuurskracht 

van de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, 

ontoereikend is. Dat is een tijd geleden al gecon-

stateerd. Inderdaad, als er dan met vaart en visie 

wordt gezocht naar ambtelijke opschaling, dan 

heeft dat de warme steun van de fractie van de SGP, 

maar daaraan zit wel een termijn. Na zoveel jaren 

moet die ambtelijke opschaling inderdaad gestalte 

gekregen hebben. Tot onze spijt moeten wij consta-

teren dat dit ten aanzien van Abcoude, Breukelen 

en Loenen niet het geval is. Dan is op een gegeven 

moment de tijd voorbij. Dan kun je niet blijven 

aanmodderen, maar dan moet je een keer doorpak-

ken. Natuurlijk moet je dan streven naar een zo 

breed mogelijk draagvlak. Hoe meer betrokkenen – 

inwoners, maar ook bestuurders – ervan overtuigd 

zijn dat die herindeling noodzakelijk is, hoe groter 

de slaagkans is. 

Wij moeten dus constateren dat drie van de vier 

gemeenten die betrokken zijn bij dit voorstel, 

onvoldoende bestuurskracht vertonen. Nu kun je 

allerlei varianten verzinnen, maar drie keer onvol-

doende, keer onvoldoende, keer onvoldoende, levert 

nog geen voldoende bestuurskracht op. Dat was 

het manco van het oorspronkelijke voorstel, een 

probleem waaraan in het verleden te gemakkelijk 

voorbij gegaan werd. Zwakke bestuurlijke eenheden 

bij elkaar voegen, betekent nog niet dat je daardoor 

een sterker, krachtiger bestuur krijgt. Daarom vind 

ik het lovenswaardig dat Gedeputeerde Staten de 

bestuurlijke moed hebben gehad om te zeggen dat 

zij er een krachtige ruggengraat bij nodig hebben, 

die deze herindeling kan dragen en kan structu-

reren. Vandaar dat de optie om De Ronde Venen 

eraan toe te voegen, onze hartelijke steun heeft.

Wij zijn ons er zeer van bewust dat je hiermee het 

probleem niet in z’n volle omvang opgelost hebt 

en dat je geconfronteerd wordt, bestuurlijk gezien, 

met een aantal andere problemen. Een van die 

problemen is dat het een typische kernengemeente 

is. De beoogde nieuwe gemeente bestaat uit zestien 

kernen. Naar onze overtuiging is dat de kracht 

van die gemeente, maar is het ook de valkuil en 

de zwakte van die gemeente. Als deze nieuwe 

gemeente er zich in haar volle omvang van bewust 

is dat haar samenstellende delen tezamen die 
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nieuwe gemeente moeten vormen en tezamen meer 

moeten zijn dan de optelsom van zestien samenstel-

lende delen en als die gemeente zich daar dan van 

bewust is en bereid is te investeren in een krachtig 

kernenbeleid en een krachtige kernengemeente wil 

zijn, zodat zij een krachtige buffer vormt tussen een 

stedelijke agglomeratie Utrecht en een stedelijke 

agglomeratie Amsterdam, dan denk ik dat deze 

gemeente daar zeer op haar plaats is. Dan mogen 

wij in vertrouwen de toekomst tegemoet zien als 

het gaat om het realiseren van een gebiedsopgave 

waarmee die gemeente te maken heeft. Dan kan dat 

een krachtige bestuurlijke eenheid zijn. De mede 

namens ons ingediende moties en amendementen 

beogen dat de provincie op een adequate manier 

deze nieuwe gemeente ondersteunt en flankeert 

om aan deze opgave inhoud te geven. Het is dan 

ook duidelijk dat wij geen voorstander zijn van een 

tweefasenaanpak, zoals ik die beluisterde bij het 

CDA. Inderdaad, nu doorpakken en in een keer 

tot een krachtige gemeente proberen te komen, 

verdient wat ons betreft veruit de voorkeur boven 

het uitsmeren over een aantal jaren. Dat zouden wij 

niet willen.

Wij steunen het voorstel van Gedeputeerde Staten.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Om herhalingen te voorkomen van 

wat er in de commissie al besproken is en van 

wat vanmiddag al meerdere malen aan de orde is 

geweest, zal ik kortheidshalve duidelijk maken dat 

wij de betogen van de fracties van het CDA en de 

SP onderschrijven en dat wij die inhoudelijk onder-

steunen. Het is wel zo dat de oplossingsrichting die 

de fractie van het CDA aandraagt, in onze ogen 

niet een oplossing vormt. Er blijft een probleem 

met de draagkracht. Voor de fractie van de PvdD is 

dat het belangrijkste punt. Wij willen graag weten 

hoe de bevolking hier zelf over denkt. Aangezien 

wij dat niet weten, is het voor ons lastig het voor-

stel van de fractie van het CDA te ondersteunen. 

Anders hadden wij dat voorstel wellicht kunnen 

ondersteunen. Helaas.

Ik hoop dat in de overwegingen meegenomen 

wordt dat draagvlak onder de bevolking van groot 

belang is om alles tot een succes te laten worden. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Het begon vanmiddag spannend, met 

het betoog van de fractie van het CDA. Daarna 

kwam echter de fractie van de VVD en het plaatje 

tekent zich nu af: dit gaat door.

Er is al veel gezegd over de kwestie geen draagvlak. 

Mooi Utrecht wil daaraan toevoegen dat de ter-

visielegging van 17 april heel mager is geweest en 

ter discussie staat. Standpunten formuleren vanuit 

zestien kernen: dat had immers zo breed mogelijk 

moeten zijn? De tijd ontbrak echter. 

Voorts, gebrek aan bestuurskracht. Het is een 

mensenzaak, het zijn ambtenaren. Hoe gaan die 

met elkaar om? Die moet je samen tot een positieve 

attitude bewegen. Zij moeten het doen. In die zin 

willen wij maatwerk. Als Loenen en Breukelen 

zeggen ervoor te gaan en als De Ronde Venen en 

Abcoude ook het avontuur willen aangaan, dan is 

dat voor ons zondermeer bespreekbaar. Dat komt 

vanuit de mensen zelf. Dát is van belang.

De duistere kant van dit hele verhaal. Wat hier 

speelt, is een agenda van de provincie. De botte 

bijl, want er moet schaalvergroting komen. Ik stel 

echt de vraag: bereiken wij zo bestuurskracht? Een 

nieuwe, ware democratie? Er is zondermeer een 

probleem, maar deze oplossing vergroot alleen de 

problemen. 

Mooi Utrecht is opgericht om het lokale belang in 

de provincie Utrecht te bepleiten. Nu dit voorstel 

zich aftekent, moeten wij mogelijk zelfs Europees. 

Samenvoeging als de bevolking nee zegt, is voor 

Europa onbespreekbaar. Dus, alles daar maar eens 

aankaarten?

Frictiekosten zijn in dit scenario onbeheersbaar. Ik 

wil de kwestie niet verengen tot geld, maar zeg wel: 

l geen sociale samenhang in de gemeente;

l onneembare barrières in een gebied van twaalf 

bij twaalf kilometer en zestien kernen die je wilt 

verbinden;

l geen openbaar vervoer;

l voor het zelfbeeld van de Staten: gaan wij nu de 

beurs daarvoor trekken? Is dat bij de verkiezin-

gen beloofd aan de kiezer? Wie betaalt?

l infrastructurele barrières vlechten kost klauwen 

met geld. Wij weten het nog van Vleuten-De 

Meern.

l voorts een stadhuis. Het gaat niet zozeer om een 

stadhuis, maar om een plek waar men samen de 

ware democratie vorm gaat geven. Zoals dat nu 

van bovenaf wordt geïmplementeerd, heeft dat, 

tenzij er een wonder gebeurt, weinig kans. Dit 

voorstel doorpakken, betekent de chaos totaal 

maken.
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Kortom: taken gezamenlijk oppakken, ga met 

elkaar in gesprek. Dit behoeft echt geen grootscha-

lige fusie. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is, dat is een open deur, veel gezegd. 

Er is op 21 april jl. al zeer uitgebreid gediscussieerd. 

Als één ding duidelijk is, dan is het dat herindelen 

emoties oproept en dat bij herindelen rationele en 

emotionele argumenten door elkaar lopen. En dat, 

wat de één een rationeel argument noemt, vindt 

de ander juist emotioneel. En het omgekeerde 

komt ook voor. Het gaat erom dat wij met elkaar 

een zorgvuldig proces inrichten. Er is vanmiddag 

al heel veel gesproken over de tijd in dat proces. 

Ik denk dat dat een van de aspecten is van een 

zorgvuldig proces: het niet eindeloos te laten duren 

en een tijd afspreken waarbinnen het moet gebeu-

ren. Je ziet nu dan ook, in dit proces, dat tegen 

het einde van die afgesproken tijd, er ineens van 

alles gebeurt. Ik zal het de Staten niet aanbevelen, 

maar stel dat zij zeggen dat het nog een half jaar 

langer mag duren, dan voorspel ik dat twee weken 

voordat dat half jaar om is, zo’n zelfde situatie 

zich zal voordoen. Dan ontstaan er ineens onder 

druk van de tijd en van het gevoel ‘nu moeten wij 

iets’ nieuwe elementen, nieuwe aspecten en nieuwe 

facetten. Tijd is dus een belangrijk element en er 

moet niet eeuwig doorgegaan worden, maar er 

moet gezegd worden: binnen deze tijd moet het 

gebeuren en richten wij met elkaar een zorgvuldig 

proces in. In dat zorgvuldige proces hebben in de 

afgelopen maanden alle betrokken gemeenten – dus 

alle gemeenten en niet alleen de gemeenten waar-

tegen wij nu zeggen dat het verstandig is dat zij 

gaan herindelen – tot twee keer toe een uitvoerige 

discussie gehad in hun gemeenteraad, een uitspraak 

gedaan en die aan Gedeputeerde Staten doen toeko-

men. De Staten hebben dat allemaal in het boek-

werk kunnen lezen. Dat is waarmee wij te maken 

hebben. Dat zijn de uitspraken van de gemeenten. 

Zij maken deel uit van het zorgvuldige proces dat 

wij met elkaar gevoerd hebben. De argumenten van 

Gedeputeerde Staten die in het stuk van 30 oktober 

2007 zijn geformuleerd zijn uiteraard onverkort 

van kracht. Langs die argumenten hebben wij 

onze redenatie opgebouwd: interne samenhang, 

bestuurskracht, regionale samenhang, draagvlak en 

duurzaamheid. 

Er is dus een discussie geweest van elf jaar en het 

Arhi-proces heeft bijna twee jaar geduurd. De heer 

Bos heeft uitvoerig de historie geschetst, dus dat 

bespaar ik de Staten nog een keer. Wij zijn vandaag 

aan het einde van dat zorgvuldige proces gekomen 

en wij maken vandaag een historische stap in de 

toekomst van noordwest-Utrecht, van de toekom-

stige gemeente Vecht en Venen. Naar onze opvat-

ting is dat een bestendige, stevige en duurzame 

gemeente met een stevige, niet mis te verstane, 

ingewikkelde opdracht: het behouden en ontwik-

kelen van het Groene-Hartkarakter en vooral het 

voeren van een kernenbeleid. Zestien kernen is geen 

kleinigheid, maar er zijn gemeenten in ons land 

die er veel meer hebben. Kijkt u eens in Friesland 

en Drenthe, hoeveel kernen daar de heringedeelde 

gemeenten hebben. Ik ken een gemeente in 

Friesland die er 25 heeft. Is dat per definitie een 

slechte gemeente? Nee. Je moet een goed kernen-

beleid voeren en je moet je organisatie zo inrichten 

dat dat geborgd is. Wij zullen die nieuw te vormen 

gemeente daarbij graag ondersteunen om dat op 

een uitstekende manier te doen.

Er is gezegd, en de heer Snyders was daarover erg 

duidelijk, dat dit allemaal tot chaos en ellende zal 

leiden. Er is geen garantie dat een heringedeelde 

gemeente een goede gemeente wordt. Dat is 

mensenwerk. Daaraan moet heel hard gewerkt 

worden. De nieuwe gemeente en de bestuurders 

die daar zitten en verantwoordelijkheid nemen om 

daar te komen, hebben er een enorme klus aan. 

Het proces waar zij in gaan, moet niet onderschat 

worden. Als het aan ons ligt, zou dat per 1 januari 

2010 moeten leiden tot een nieuwe gemeente. De 

provincie zal daarbij graag ondersteunen. Dat 

zullen wij actief doen en al heel snel zullen wij 

daarover afspraken maken. Er is geen garantie 

voor succes. Dat succes moet verdiend worden. Wij 

zijn er echter van overtuigd dat als deze gemeente 

ontstaat, er een mooie, sterke, toekomstbestendige 

gemeente is.

Bijna iedereen heeft iets gezegd over de financiën. 

De gemeente De Ronde Venen is daarin het meest 

expliciet geweest in haar standpuntinname rich-

ting Gedeputeerde Staten. Wij ondersteunen het 

pleidooi van de VNG. Dat was al duidelijk. Dat 

zullen wij blijven doen. Wij zullen nog een keer, 

en als het nodig is vaker, bij de staatssecretaris 

erop aandringen snel duidelijkheid te scheppen in 

de ontwikkelingen betreffende de frictiekosten en 
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in de positie van de heringedeelde gemeente. Wij 

zullen dat bij de staatssecretaris een- en andermaal 

onder de aandacht brengen. 

De nieuwe gemeente Vecht en Venen maakt een 

begroting. Gedeputeerde Staten treden daar niet in. 

Wij kunnen meekijken en wij kunnen adviseren, 

maar uiteindelijk zullen de nieuwe gemeenteraad en 

het nieuwe gemeentebestuur de begroting maken 

en daarin kijken wat de consequenties zijn voor de 

bewoners. Zo hoort het; dat is het normale demo-

cratische proces. 

Op de vragen die in de commissie zijn gesteld, 

hebben wij uitvoerig geantwoord. Wij hebben 

gevraagd aan de Utrechtse Heuvelrug hoe het zit 

met de omvang van de frictiekosten en hoe het zit 

met de omvang van de externe ondersteuning die 

je nodig hebt. Utrechtse Heuvelrug heeft daarop 

een heel duidelijk antwoord gegeven. Utrechtse 

Heuvelrug kreeg e 10.000.000 frictiekosten. Omdat 

daar vijf gemeenten betrokken waren, kregen zij 

wat meer dan hier, waar vier gemeenten betrokken 

zijn. De Utrechtse Heuvelrug komt met die 

e 10.000.000 uit als het gaat om de lasten die er 

zijn om die nieuwe gemeente tot stand te doen 

komen. 

Er is een berekening gemaakt door de heer 

Goldhoorn van e 30.000.000. Wij hebben in het 

stuk dat wij de Staten hebben doen toekomen, klip 

en klaar gezegd hoe wij zien dat die e 30.000.000 

tot stand is gekomen, respectievelijk wat volgens 

ons aan die redenering niet klopt. Ik zal de Staten 

alle berekeningen besparen, maar ik kon het 

bij de voorbereiding van vandaag niet laten de 

rekenmachine erbij te pakken. Toen zag ik dat de 

heer Goldhoorn bij de berekening van de perso-

neelslasten toch wel erg met een vork rekent. Hij 

zegt dat de gemiddelde personeelslasten e 60.566 

bedragen. Daar doe je 7,5% bij. Dan kom je op een 

bedrag van e 17.000.000. Dus e 1.000.000 extra 

per jaar. Dat maak je contant over twintig jaar. Dat 

is e 17.000.000. Wij komen echter tot een andere 

beredenering. Ten eerste neemt de heer Goldhoorn 

geen 7,5% maar 12,5% voor de opwaardering. Als 

je daar werkelijk 7,5% van maakt, dan bedragen 

de meerkosten van 400 personeelsleden in plaats 

van 433, niet e 1.000.000, maar dan verandert dat 

in minderkosten van e 181.000. Als je dat contant 

maakt – niet op de manier zoals de heer Goldhoorn 

dat doet – zoals onze mensen bij de provincie dat 

doen, dan kom je op een contante waarde van 

e 2.300.000, maar dan niet in het nadeel van de 

gemeente maar in het voordeel van de gemeente. 

Kortom: op die e 30.000.000 is heel veel af te 

dingen. Het bedrag berust niet op realiteit en levert 

een schrikbeeld op dat volstrekt niet van toepassing 

moet zijn op de nieuwe gemeente. 

Wij zullen de nieuwe gemeente overigens graag 

ondersteunen. Straks, bij de behandeling van de 

moties, kom ik daarop terug.

Dan het voorstel van de fractie van het CDA. Ik 

constateer dat voor de fractie van het CDA herin-

delen een optie is. Zij kiest voor een andere weg 

om tot een eindplaatje te komen, maar herindelen 

wordt door haar ten principale niet afgewezen. Ik 

constateer tevens dat voor de fractie van het CDA 

de variant waarover wij vandaag besluiten, ook een 

optie is. Nogmaals, zij kiest een andere weg om 

daar te komen, maar zij wijst het niet ten principale 

af. 

Dan het tweefasenmodel. Ik kan niet anders dan 

het eens zijn met de sprekers die daarover iets 

hebben gezegd. Het zou betekenen dat na elf jaar 

discussie en twee jaar Arhi-procedure er nog twee 

jaren bij komen - ik denk overigens niet dat het 

bij die twee jaar blijft – en dat betekent dat die 

vier gemeenten nog een keer een aantal jaren in 

onzekerheid worden gestort en moeten discussiëren 

over hun toekomst. Wij vinden dat wij de discussie 

afdoende hebben gevoerd. Alle partijen hebben 

daarover meerdere malen hun zegje kunnen doen. 

Nu is het moment om te besluiten. 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zou de gedeputeerde met haar eigen woorden 

willen vangen. Zij hield een gloedvol betoog over 

de financiële berekening van de heer Goldhoorn. 

Zij zegt dat dit allemaal schromelijk overdreven is. 

Zo moet zij ook opletten dat zij bij het voorstel dat 

onze fractie doet, de termijnen niet schromelijk 

overdrijft. Ons argument is onvoldoende draagvlak 

op dit moment. Misschien kan de gedeputeerde 

op het volgende reageren. Inderdaad is er op het 

einde van het proces een soort versnelling van het 

denken ontstaan. Nu kan dat altijd wel het geval 

zijn, maar aan de andere kant heeft het er ook mee 

te maken dat op het moment er een verderstrek-

kend voorstel wordt gedaan, partijen soms pas 

gaan denken of die variant, die verderstrekkende 

variant, datgene is wat zij willen of dat er wellicht 



- 19 mei 2008, pag. 36 -

een andere optie is. Wat ik betwist is dat er voor 

dat proces onvoldoende tijd is gegeven. Wij hebben 

elf jaar gepraat over allerlei opties. Nu komt er een 

heel verstrekkende optie en dus hadden wij wat rust 

moeten bewaren en iets meer tijd moeten inbouwen 

om te kijken of de optie die Gedeputeerde Staten 

voorstaat, voldoende draagvlak heeft. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk dat de heer Buiting uit het oog 

verliest dat de optie Loenen, Breukelen, Maarssen 

in het voorstel van 17 april 2007 stond. Toen is dit 

door geen van de partijen als een wenselijke optie 

naar voren gebracht. 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Maar dat was in een andere dynamiek. Nu is de 

dynamiek zo dat men dit ervaart als het uur U. Nu 

moet er echt gekozen worden. Uiteindelijk voelt 

men: dit willen wij absoluut niet in de Vechtstreek. 

Onder die druk zijn wellicht heel andere dingen 

mogelijk.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vrees dat de heer Buiting en ik het 

niet eens worden. 

Ik was bezig met mijn beantwoording op de vragen 

van de fractie van het CDA. Zij zegt dat zij graag 

een ander besluit zou willen, namelijk dat Abcoude 

en De Ronde Venen nu meteen worden heringe-

deeld. Als de fractie van het CDA zegt dat dit kan 

binnen een tijdsbestek van twee jaar, dan wil ik die 

fractie dat best meegeven. Abcoude en De Ronde 

Venen herindelen? Ik constateer dat zowel Abcoude 

als De Ronde Venen dit niet willen en hebben 

gezegd dat dit niet bespreekbaar was. Daar is geen 

draagvlak voor.

Vervolgens staat in het tweede punt van het 

amendement “dat daarnaast binnen een periode 

van twee jaar, uitgaande van de mogelijkheid tot 

samenvoeging van Loenen en Breukelen, onder-

zocht wordt of een dergelijke variant voldoende … 

“. Dan spreek je dus gewoon weer twee jaar met 

elkaar over Abcoude en De Ronde Venen, die eerst 

met elkaar gefuseerd zijn, waarna die onmiddellijk 

doorfuseren met Loenen en Breukelen, dan wel 

dat er een variant ontstaat met Maarssen en/of 

Wijdemeren. Dat is nu precies wat wij afwijzen. Wij 

willen niet dat wij de komende twee jaar nog een 

keer die hele discussie herhalen en alle fases nog 

een keer doorlopen om uiteindelijk misschien uit te 

komen bij het besluit dat vandaag voorligt. 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Als dat zo zou zijn, is er in elk geval meer 

draagvlak. Los daarvan, zegt de gedeputeerde 

eigenlijk dat ons voorstel een interessant voorstel 

is. In Abcoude en De Ronde Venen zou daarvoor 

echter geen draagvlak zijn. Er zijn nu ook twee 

gemeenten die het niet eens zijn met het voorstel 

van Gedeputeerde Staten, namelijk Loenen en 

Breukelen. Daar is blijkbaar wel voldoende draag-

vlak voor.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij meten het draagvlak bij alle 

gemeenten die betrokken zijn bij het proces. De 

Staten hebben bij het verstrekken van de opdracht 

voor de Arhi-procedure expliciet gevraagd de 

positie van Wijdemeren, De Ronde Venen en 

Maarssen onder de loep te nemen. Wij constateren 

dat Maarssen - die zegt dat als Breukelen wil, zij 

dat interessant vindt – zich kan vinden in de voor-

liggende optie. Wij constateren dat Wijdemeren/

Noord-Holland zich kan vinden in deze optie. Wij 

constateren dat De Ronde Venen zich kan vinden in 

deze optie. Daarnaast is Abcoude voor en weten wij 

wat de posities zijn in Breukelen en Loenen. 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik vind de argumentatie van de gedeputeerde inte-

ressant. Zij zegt dat er geen draagvlak is voor het 

voorstel De Ronde Venen/Abcoude van de fractie 

van het CDA. Wíj constateren geen draagvlak in 

het voorstel Loenen/Breukelen van Gedeputeerde 

Staten. Blijkbaar is dat toch een argument bij de 

gedeputeerde. Ik constateer dat zij met twee maten 

meet.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Op het gevaar af dat het een woorden-

spelletje wordt. Ik weet heel goed wat de positie is 

van de gemeenten Loenen en Breukelen. Ik weet 

ook dat wij een fusie voorstaan van vier gemeenten, 

waarover ook een paar andere gemeenten nog 

iets zeggen. De heer Buiting stelt een fusie voor 

van twee gemeenten, waarbij die beide gemeenten 

gezegd hebben dat dit voor hen geen optie is.

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 
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Het is een interpretatie op het totaal van het 

verhaal. Het blijkt dat wij een andere appreciatie 

hebben van het woord “draagvlak”.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Zo hebben wij ook een andere appreci-

atie van het begrip “identiteit van het gebied”. Daar 

zal ik nu op ingaan. In de inbreng van de fractie 

van het CDA is gezegd dat de samenhang in het 

gebied onvoldoende is, waarbij wordt gewezen op 

de oriëntaties die er zijn op Amsterdam versus 

Utrecht en/of het verschil in identiteit tussen 

Vechtgebied en Venengebied. Wij wijzen – en 

dit bewijst de stelling aan het begin van mijn 

betoog – op de gezamenlijke identiteit, de Groene-

Hartidentiteit, het feit dat er zestien dorpen zijn, 

dat het landelijk gebied moet worden ontwikkeld 

en dat door het gebied die grote infrastructurele 

werken lopen, die voor de huidige gemeenten van 

groot belang zijn en waaraan gewerkt moet worden. 

Wij wegen dus die gezamenlijke, gebundelde iden-

titeit op een wat andere manier dan de fractie van 

het CDA. Ik zal niet bestrijden dat er binnen dat 

gebied, die zestien dorpen, deelidentiteiten of eigen 

identiteiten zijn. Dat is ook niet zo vreemd; zestien 

dorpen haal je niet door één mal en dat worden 

niet ineens zestien dezelfde dorpen. Ik wens overi-

gens ook dat dit nooit gebeurt. Het gemeenschap-

pelijke is het gemeenschappelijke van het Groene 

Hart. En dat hebben wij gewogen. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is € 8.500.000 voor de Utrechtse 

Heuvelrug uit de begroting gehaald voor het 

kernenbeleid. Ik begrijp dat dat in dit geval 

nadrukkelijk niet zal gebeuren. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik begrijp niet wat de heer Snyders 

bedoelt.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer 

de Voorzitter! Bij de samenvoeging Utrechtse 

Heuvelrug is een aantal posten uiteindelijk anders 

uitgevallen dan aanvankelijk was voorgesteld. Ik 

zou graag een accountantsrapport van de gedepu-

teerde ontvangen wat betreft die berekeningen over 

de Utrechtse Heuvelrug. 

De VOORZITTER: Dat lijkt mij op dit moment 

niet aan de orde. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Volgens mij laten gemeenten hun afre-

keningen altijd door een accountant controleren.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): De fractie van 

het CDA en ook andere fracties hebben gevraagd 

naar de terinzagelegging. Wij hebben de terinzage-

legging bij alle gemeenten gedaan met het ontwerp 

van 17 april 2007. Vervolgens hebben de gemeenten 

gereageerd en was het aan ons met een standpunt 

te komen. Wij hadden aangekondigd dat wij dat 

standpunt op 30 oktober naar buiten zouden 

brengen. Wat hebben wij op 30 oktober gedaan? 

Wij hebben gezegd dat wij alles hebben gewogen, 

dat wij goed hebben geluisterd, dat wij een rapport 

hebben gemaakt met dertien conclusies. De Staten 

kunnen zich dat herinneren. Op het eind hebben 

wij gezegd, alles afwegende, dat wij tot deze vari-

ant komen. Die variant noemden wij toen nog 

de ‘grote variant’. Vervolgens hebben wij gezegd, 

omdat dat afwijkt van de varianten die 17 april 

voorlagen, dat wij uit zorgvuldigheidsoverwegingen 

nog een keer gaan naar de gemeenten en dat wij de 

gemeenten nog een keer de tijd geven om daarop te 

reageren en dat het de verantwoordelijkheid is van 

de gemeenten om daarover al dan niet hun eigen 

bewoners nog een keer te raadplegen.

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het betoog van de gedeputeerde is glashelder. Ik 

denk echter dat daar juridisch op verschillende 

manieren naar gekeken kan worden. Daar waar-

schuwde ik haar voor. Zij is het met mij eens, want 

zij betoogt dat zij materieel een nieuw standpunt 

inbrengt. Formeel is het dezelfde procedure. 

Materieel wordt er een nieuwe weg ingeslagen. De 

gedeputeerde creëert daarmee een soort unicum 

en dat is altijd interessant voor juristen, die zullen 

vragen of je tot een nieuw standpunt kunt komen 

en of je een verkorte procedure die nog niet in de 

wet voorzien is, kunt neerleggen. Ik denk dat het 

heel goed mogelijk is, en daarvoor waarschuw ik, 

dat dit opgepakt kan worden door bepaalde groe-

peringen en dat er daardoor juridische procedures 

ontstaan. Heeft de gedeputeerde met dergelijke 

vertragingen rekening gehouden? Dit, terwijl ook 

gezegd had kunnen worden dat de stukken even ter 

inzage gelegd konden worden.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
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Voorzitter! Gaat de gedeputeerde ervan uit dat er 

geen procedurefout is gemaakt?

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben, toen wij deze stap hebben 

gezet, uit zorgvuldigheidsoverwegingen de gemeen-

ten gevraagd of zij het nodig vonden zelf daarover 

verder te communiceren met hun bewoners. Dat 

hebben wij aan de gemeenten overgelaten. Daarover 

hebben wij wel overlegd met het ministerie van 

BZK. De Arhi-wet laat de ruimte om dit te doen. 

De staatssecretaris komt, als de Staten vandaag het 

besluit nemen, met een wet om de gemeente Vecht 

en Venen te vormen. De staatssecretaris bekijkt ook 

of de provincie een zorgvuldig proces heeft doorlo-

pen. De minister, de wetgever, toetst het proces van 

de provincie. De minister maakt de wet. Dat doen 

wij niet; wij geven een advies aan de minister. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Zowel de provincie als de minister 

interpreteren de wet. De Raad van State zal de 

hele procedure en ook de haken en ogen bekijken. 

Het is dus niet denkbeeldig dat wij op een gegeven 

moment met een situatie te maken krijgen, waarbij 

gezegd wordt: eigenlijk kan dit niet. Schat de gede-

puteerde dat als mogelijkheid in?

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk dat wij het proces zorgvuldig 

hebben doorlopen. Wij hadden namelijk op 30 

oktober 2007 ook kunnen zeggen: dít is het voor-

stel. Dat hebben wij niet gedaan. Wij hebben gezegd 

dat wij het belangrijk vonden dat de gemeenten er 

nog een keer naar zouden kijken. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik constateer dat de gedeputeerde 

aanvoelde dat er het een en ander aan het voorstel 

schortte.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is een interpretatie die niet de mijne 

is. 

De heer Vos heeft gezegd geen uitstel te willen 

en geen varianten te willen onderzoeken. Ik kan 

het alleen maar eens zijn met zijn betoog over de 

gemeenten als eerste overheid. De heer Vos wijst 

erop dat schaalvergroting niet mag leiden tot verlies 

van identiteit in kernen. Ik denk echter dat het 

beleid van de nieuwe gemeente – de heer Vos wees 

daar zelf ook op – erop gericht moet zijn de iden-

titeit, juist van de afzonderlijke kernen, in stand 

te houden. Wat dat betreft heb ik veel waardering 

voor de folder die de gemeente Abcoude heeft 

gemaakt bij de aanvang van dit proces, waarin zij 

aan de bewoners heeft uitgelegd dat een herinde-

ling, wat de gemeente Abcoude betreft, noodza-

kelijk is, maar dat Abcoude en Baambrugge als 

kernen overeind blijven. Dat was ook de titel van de 

folder. De kernen blijven, het dorpskarakter moet 

behouden blijven en daarop moet het beleid van de 

nieuwe gemeente zijn gericht. 

Over de gebiedsvisie, genoemd door de heer Bos, 

kom ik straks terug bij de behandeling van de 

moties. 

De fractie van de SP is tegen het voorstel. Ik denk 

dat ik niks toe te voegen heb aan de discussie die er 

is geweest over de herindeling van provincies van 

bovenaf. Dat staat nogal haaks op wat mevrouw 

Jonkers in haar betoog heeft gezegd. 

Mevrouw Pennarts van de fractie van GroenLinks 

is positief over het voorstel en zegt dat het een goed 

antwoord is op de druk die er op kleine gemeenten 

wordt gelegd. Daar ben ik het zeer mee eens. Ik 

kom straks nog terug op de ingediende moties. 

Dat zal ik ook doen op de moties die de heer Van 

Kranenburg van de fractie van de ChristenUnie 

heeft ingediend.

De heer De Vries van de fractie van D66 sprak over 

de sterke buffer tussen Amsterdam en Utrecht. Dat 

is een heel belangrijk punt in onze argumentatie. 

Wij vinden het Groene Hart van wezenlijk belang 

tussen die twee stedelijke gebieden die dreigen op 

te rukken. Daar moet een goede gemeente tussen 

zitten die het Groene-Hartkarakter kan bewaken. 

De heer Bisschop wijst er terecht op dat je door 

het samenvoegen van twee zwakke bestuurlijke 

eenheden, niet zomaar een sterke gemeente krijgt. 

Overigens, in de huidige constellatie, die wij nu 

voorstaan, zal dat ook niet automatisch het geval 

zijn. Daaraan moet echt gewerkt worden en dat is 

nog een stevig proces. 

De typische kernengemeente als kracht is al 

genoemd. Dat kan echter ook een valkuil zijn als je 

dat niet goed aanpakt en als je dat niet goed borgt. 

Dat is volstrekt helder.

Mevrouw Bodewitz sprak over het probleem van 

de draagkracht. Volgens mij bedoelde zij echter het 

draagvlak. 
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De heer Snyders sprak over chaostheorie en de 

duistere kant van het verhaal. Dat is een opvatting 

die niet de mijne is. Hij sprak ook over Europa. 

Naar aanleiding van het Europees Handvest van 

de lokale autonomie hebben de Staten antwoord 

gekregen over wat er wordt gezegd over gemeente-

lijke herindelingen. Ook de heer Snyders zal gelezen 

hebben hoe de regering daarop reageert en zegt dat 

de Arhi-wetgeving, gezien de Nederlandse wetge-

ving, een voldoende antwoord is op artikel 5 van 

dat handvest. 

Dan amendement A1 van de fractie van het CDA. 

Het zal duidelijk zijn dat Gedeputeerde Staten dit 

amendement afraden.

Amendement A2, waarin wordt gevraagd middelen 

ter beschikking te stellen voor het voorbereiden, 

ondersteunen, begeleiden etcetera, wil het college 

van Gedeputeerde Staten overnemen als het amen-

dement zo wordt geïnterpreteerd dat het niet alleen 

gaat om ‘out-of-pocket-money’. Het zal namelijk 

ook gaan om het betalen van een extern begeleider 

en om de inzet van ambtelijke uren. 

Motie M1 gaat over de gebiedsvisies. De Staten 

zullen vandaag nog spreken over de gebiedsvisie 

van de Vecht. Namens mijn collega Krol mag ik de 

Staten meedelen dat wij deze motie graag overne-

men. 

De ‘motie VNG en staatssecretaris’: ik ben het daar 

van harte mee eens en wij zullen dat graag doen. 

De motie wordt overgenomen. 

De motie over het openbaar vervoer. De Staten zien 

het gebaar van de heer Ekkers al. Daarmee wordt 

duidelijk dat ook deze motie overgenomen wordt. 

Dan de motie waarin wordt gevraagd om het gere-

geld rapporteren over de voortgang van de herinde-

ling. Dat zeg ik de Staten graag toe. 

De motie over het Groene Hart: ik kijk even naar 

gedeputeerde Krol. Ook hij kan hiermee instem-

men. Het college van Gedeputeerde Staten neemt 

de motie daarmee over.

De VOORZITTER: Wenst iemand nog te spreken 

in de tweede termijn?

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik verzoek om een korte schorsing om te overleggen 

met de indieners van de moties en de amende-

menten en of de beantwoording van Gedeputeerde 

Staten leidt tot intrekking van onze kant. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 15.59 tot 16.01 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is misschien wat vreemd, maar in de diverse 

moties die zijn ingediend en die door Gedeputeerde 

Staten volgaarne worden overgenomen, vinden 

wij een zekere bevestiging van onze inhoudelijke 

bezorgdheid over de gekozen variant: het is een heel 

groot gebied, het kent twee totaal andere gebieds-

visies, het kent veel kleine kernen – en daarvoor 

kunnen prachtige oplossingen worden gevonden 

– en er is het probleem van de doorsnijding door 

de infrastructuur, het probleem van het openbaar 

vervoer. In ons betoog hebben wij niet gezegd dat 

wij herindelingen niet voorstaan en ook niet dat 

er een of meerdere bestuurskrachtige eenheden in 

dat gebied zouden moeten bestaan. Met ons betoog 

hebben wij gezegd, vanuit de inhoud en vanuit het 

draagvlak, dat de gekozen variant niet de beste is.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Toen wij de stroom aan moties te zien kregen, 

kwam bij mij het woord ‘lapmiddelen’ naar boven. 

Onderschrijft de heer Buiting dat?

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ja, zo kijken wij er ook naar. Je kiest voor een 

bepaalde variant en vervolgens komen er allerlei 

moties om die variant een beetje aantrekkelijk te 

maken. Dan zie ik niet in waarom niet voor een 

andere variant gekozen kan worden.

Ik wil onderstrepen dat als een soort rode draad 

door het hele verhaal loopt dat er iets moet gebeu-

ren. Ik zet daarachter: en dat moet nú gebeuren. 

Ik snap wel dat als een proces al heel lang loopt, 

dat je een keer moet komen tot het doorhakken 

van knopen. Wij hebben dan ook nadrukkelijk een 

gelimiteerde termijn op ons voorstel gezet, omdat 

wij denken dat daarmee dat draagvlak vergroot 

kan worden. Wij zullen wel zien hoe de procedure 

verder loopt, omdat wij ook nog gewezen hebben 

op eventuele juridische kwesties die op dit punt 

zouden kunnen spelen. 

Ik was zeer gecharmeerd over wat de heer De 

Vries van de fractie van D66 zei over de algemene 

opwaartse druk van herindelingen op het moment 
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dat je geld kunt verdienen met rood. Als je dan 

conserverende gemeenten hebt, dan kunnen die 

snel in een moeilijke positie komen. Dat staat 

misschien deels buiten de kwestie, maar ik denk dat 

het goed is in dit huis daarover nog eens te praten. 

Wij moeten daarbij spreken over gemeenten met 

een meer stedelijk karakter met een bouwopgave en 

gemeenten met een meer conserverend karakter en 

wat de betekenis daarvan is. Dat is zeker belangrijk 

in dit gebied. 

Ik heb een vraag gesteld over Kockengen en hoe 

het daarmee zit. In het verleden is daarover een 

aantal uitspraken en toezeggingen gedaan. Het is 

belangrijk van de gedeputeerde te horen wat daarin 

de volgende stap zal zijn. 

De heer VOS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Als 

ik kijk naar de stroom ingediende moties en amen-

dementen en ik kijk naar alle avonden die over 

het onderwerp zijn gehouden en naar alle brieven 

die zijn binnengekomen, dan is dat een prachtige 

weergave van de zorgen die er in het gebied zijn. 

Om dat af te doen met de term ‘lapmiddelen’, gaat 

mij te ver.

Naar aanleiding van de beantwoording door het 

college worden amendement A2 en de moties M1, 

M2, M3 en M4 ingetrokken. De toelichting op 

motie M5 zal zodadelijk nog gedaan worden door 

mevrouw Pennarts en de heer De Vries. Er wordt 

namelijk nog een stukje duidelijkheid gevraagd 

door Gedeputeerde Staten. Afhankelijk van die 

beantwoording zal het dezelfde kant opgaan als 

met de andere moties. 

De VOORZITTER: Ik concludeer dat de moties M1 

tot en met M4 en amendement A2 zijn ingetrokken. 

Dan blijven nog over amendement A1 en motie M5.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Over motie M5 willen wij van de 

gedeputeerde graag duidelijkheid hebben, specifiek 

als het gaat om de Groene-Hartuitdaging van de 

gemeente Vecht en Venen. Het gaat om meerdere 

aspecten: kernenbeleid, cultuur, landschapsbeheer, 

natuurbehoud, et cetera. In haar beantwoording 

keek de gedeputeerde naar de heer Krol, die zei dat 

het oké was. Ik wil graag de bevestiging krijgen dat 

alle gedeputeerden hieraan mee moeten doen om 

de Groene-Hartuitdaging van de gemeente Vecht en 

Venen gestalte te geven. 

De VOORZITTER: Mevrouw Dekker heeft namens 

het college gesproken. 

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Als de zekerheid wordt gegeven dat het 

gaat om een brede ondersteuning, dan zal de heer 

De Vries zodadelijk zijn conclusie trekken.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil graag even reageren op de woor-

den van de gedeputeerde. Haar reactie spitste zich 

sterk toe op de juridische correctheid van de proce-

dure. Waar het mij met name om gaat, is het peilen 

van de mening onder de bevolking. Het gaat niet 

alleen om draagvlak bij de gemeenten, maar ook 

om de mening van de bevolking. Dat is mij niet 

duidelijk. De procedure kan heel goed en volledig 

correct zijn gehanteerd, maar zolang ik de mening 

van de bevolking niet weet, kan ik niet instemmen 

met het voorstel. 

De VOORZITTER: Ik hoorde zo-even dat amende-

ment A2 een wijziging van het besluit inhoudt. Het 

amendement blijft derhalve gehandhaafd. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Chargerend: ik vind het een bestuurlijke 

wanprestatie. Mooi Utrecht gaat uit van de dingen 

mooi doen. Dat geldt naar de bewoners toe, maar 

ook voor de constructie die je kiest. Een inbreng 

van allen en van onderop: dat herken ik hierin niet. 

Daarnaast: kies de procedures zo, dat daadwerkelijk 

tot stand komt wat er moet gebeuren. Dit is van 

bovenaf gedropt. Het gaat niet om maatwerk. Wij 

zijn benieuwd wat de Raad van State hiervan vindt 

en het Europees Hof, want zo’n oude structuur op 

de schop te zetten, is nogal wat. 

Voorts is er een aantal zaken in dit debat langsge-

komen, waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. 

Ik zal er niet verder op ingaan, want het is een gelo-

pen race. Mooi Utrecht stemt tegen het voorstel.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zie de moties die zijn ingediend en 

weer zijn ingetrokken, als een uiting van zorg en 

als een uiting van ‘het zal allemaal niet vanzelf 

gaan’. Wij sluiten een fase af, maar wij beginnen 

onmiddellijk aan een nieuwe fase en er moet nog 

heel veel gebeuren om een goede, stevige, succes-

volle gemeente te maken, die naar tevredenheid 
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van haar bewoners opereert. Daarop zijn de moties 

vooral gericht. De provincie zal er het nodige aan 

moeten bijdragen om dat goed mogelijk te maken. 

Die moties zijn dus geen lapmiddelen, maar uitin-

gen van zorg en uitingen van de provincie bij dit 

proces. Ook de ingetrokken moties wil ik als zoda-

nig graag blijven zien.

De heer Buiting heeft – met name voor de verslag-

legging - gevraagd naar de positie van Kockengen. 

Wat wij in het besluit van 30 oktober hebben 

gezegd en ook in het besluit van 4 maart, is dat 

Kockengen nu gewoon meegaat in de fusie en dat 

de positie van Kockengen opnieuw wordt bezien 

als er een gemeentelijke herindeling – wanneer 

dan ook – aan de orde is in Utrecht-zuidwest. 

Dan zullen wij de bewoners van Kockengen, zoals 

wij dat op dit moment ook doen met Overberg, 

opnieuw vragen naar hun standpunt. 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Kan de gedeputeerde enige inschatting geven op 

welke termijn zij dat voorziet?

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee.

De voorzitter heeft terecht gezegd dat motie M5 

breed ondersteund wordt door het college en niet 

alleen door de portefeuillehouder, de heer Krol. 

Mevrouw Bodewitz vraagt naar het peilen van de 

mening van de bevolking. Dat duidt ook op die link 

naar Europa. In de taakverdeling tussen gemeen-

ten en provincie is het zo, dat de gemeenten zich 

verstaan met hun bewoners. In een Arhi-procedure 

zijn er twee momenten waarop de provincie 

dat doet. De provincie houdt voorlichtings- en 

discussiebijeenkomsten. Dat is gebeurd: vorig jaar 

op 12 en 13 juni. De statenleden hebben dat de 

afgelopen periode ook gedaan: tussen ons besluit 

en de commissievergadering. Daarnaast hebben 

gemeenten veel activiteiten georganiseerd om hun 

bewoners te informeren en om hen gelegenheid te 

geven in te spreken en gehoord te worden. 

De heer Snyders meent dat er geen zegen rust op 

het voorstel en hij vraagt zich af wat de Raad van 

State en het Europees Hof ervan zullen vinden. 

Wat betreft Europa heb ik de vragen al genoegzaam 

beantwoord. In het kader van de lokale autonomie 

is de Arhi-procedure voldoende geborgd. Wat de 

Raad van State ervan zal vinden, dat weet ik niet. 

Dat merken wij als de wetgeving op gang komt. Ik 

ga ervan uit dat wij een zorgvuldig proces hebben 

gevoerd en dat dit ook zo gewogen zal worden in de 

wetgevingen in de Tweede en de Eerste Kamer. 

Als dit het einde is van de behandeling van dit 

voorstel – al besluiten de Staten daarover natuurlijk 

-dan wil ik eindigen met de vier gemeenten, die 

hier aanwezig zijn, heel veel wijsheid en kracht te 

wensen bij het proces van de komende anderhalf 

jaar. Dat zullen zij nodig hebben. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen en 

ga over tot de besluitvorming. Als eerste is aan de 

orde de besluitvorming over amendement A1, inge-

bracht door de fractie van het CDA. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Een stemverklaring. Wij vinden de poging van de 

fractie van het CDA erg sympathiek. Wij gunnen 

de betrokken gemeenten van harte de extra tijd 

om alternatieve samenwerkingsvormen te zoeken. 

Het probleem is, dat er ook voor de herindeling 

Abcoude/De Ronde Venen geen enkel bewezen 

draagvlak is onder de bewoners. Bestuurlijk draag-

vlak voor deze kleinere herindeling ontbreekt ook. 

Vandaar dat wij toch tegen dit amendement stem-

men. 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A1. Voor het amen-

dement heeft gestemd de fractie van het CDA. 

De VOORZITTER: Ik stel vervolgens aan de orde 

amendement A2. 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Een korte stemverklaring. Hoewel wij het beschik-

baar stellen van de middelen voor het verdere 

proces natuurlijk sympathiek vinden, kunt u 

begrijpen, gelet op onze standpunten, dat wij ten 

principale tegen deze procedure zijn. Wij zijn dus 

tegen dit amendement. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Opnieuw een stemverklaring. Als je vier gemeenten 

dan toch een gedwongen herindeling oplegt, geef 

er dan ook maar een zak geld bij. Wij zijn dus voor 

het amendement. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kies voor de insteek van het CDA. 
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Wij zijn tegen het voorstel en moeten daarom ook 

tegen het amendement stemmen. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn tegen dit amendement, hoewel 

wij de poging van de fractie van het CDA zeer 

waarderen.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A2. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van het 

CDA, de PvdD en Mooi Utrecht. 

De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan het besluit.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Sorry, ik dacht dat het zo-even ging 

over een eerder amendement. Ik ben tegen amende-

ment A2.

De VOORZITTER: Het amendement is aanvaard. 

Dat verandert niet meer. 

Dan stel ik het besluit zelve aan de orde. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel, met de aantekening dat de fracties van 

het CDA, de PvdD en Mooi Utrecht geacht worden 

tegengestemd te hebben.

De VOORZITTER: Aan de orde is motie M5. 

De heer VOS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Na de 

voorzet van u en de kopbal van de gedeputeerde in 

de kruising, zou ik de motie graag willen intrekken. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan breng ik de 

motie niet meer in stemming. 

Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 16.19 tot 16.31 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Interpellatie.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

In de statenvergadering van 31 maart jl. werd 

unaniem een motie aangenomen, waarin het college 

van Gedeputeerde Staten werd verzocht te komen 

met een voorstel op welke wijze Provinciale Staten 

betrokken blijven bij de keuze van onderwerpen 

zoals opgenomen in de Samenwerkingsagenda. Het 

college reageerde hierop afgelopen woensdag per 

brief. De brief houdt niet meer in dan een herha-

ling van het al eerder bekende standpunt van het 

college. Geen voorstel zoals waarom was gevraagd. 

Dat is de reden voor mij geweest deze interpellatie 

aan te vragen. 

De aanleiding van de motie was het al bekende 

standpunt van het college dat de Staten de kaders 

zouden mogen formuleren per beleidsterrein, waar-

bij het college bepaalt of projecten uit de samen-

werkingsagenda daarvoor in aanmerking komen ja 

dan nee. Achteraf legt het college verantwoording 

af over het gevoerde beleid en de Staten spreken 

zich niet uit over de keuze van de opgevoerde 

projecten. Dat is het voorrecht van het college. Dit, 

naar de mening van het college zelf. 

Al sinds december 2007 zijn de Staten met het 

college in discussie om hun positie in het proces 

van de samenwerkingsagenda helder te krijgen. 

Kern van het debat is de vraag of en in de mate 

waarin de Staten zich kunnen uitspreken over de 

lijst van projecten die de samenwerkingsagenda 

vormt. Dat projecten moeten vallen binnen beleids-

kaders en dat die vastgesteld moeten zijn, is geen 

enkel discussiepunt. Wel of de Staten uitspraken 

kunnen doen over welke projecten opgenomen 

kunnen worden in deze agenda. Dit laatste geldt, 

omdat er ook een provinciale dimensie aan de orde 

is: wat is de provinciale meerwaarde? Dat is de 

inhoudelijke vraag. Hierbij speelt ook een rol dat de 

beleidskaders geen enkele selectieve werking meer 

kennen, aangezien de veelheid ervan hierin geen 

sturing meer aanbrengt. 

De reactie van het college die wij nu gekregen 

hebben, roept vooral een associatie op met de 

bekende uitspraak van Van Kooten en De Bie: 

“Hou je d’r buiten Kok”. Men heeft alleen het 

eigen standpunt herhaald, en sfeerloos zou ik ook 

willen noemen, dat de reactie op de motie slechts 

ter kennisgeving aan de Staten wordt aangeboden. 

Maar het is aan de Staten zelf te bepalen, in het 

kader van de eigen kaderstellende rol, of en in 

welke mate zij betrokken wensen te zijn bij de 

samenstelling van de samenwerkingsagenda. Met 

andere woorden: het is aan de Staten uit te spreken 

of zij bepaalde projecten wel of niet in zo’n agenda 

opgenomen zouden willen zien. Dat is technisch 
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allemaal niet erg ingewikkeld. Dat is in het vorige 

debat al aan de orde geweest. Men kan denken 

aan projecten die boven een bepaald bedrag in de 

Staten komen of de jaarsnede die in aantocht is. 

Centraal staat nu dat het college geen uitvoering 

heeft gegeven aan een aangenomen motie en daar-

mee ook het door ons en anderen gewenste debat 

over de lijst van projecten in de samenwerkings-

agenda afhoudt en daarmee de indruk wekt geen 

enkele interesse te hebben in een dergelijk debat, 

omdat men vooral bezig is het eigen standpunt te 

herhalen. Dat kan op dit moment wat ons betreft 

maar tot één vraag leiden, namelijk of het college 

alsnog bereid is te komen met een voorstel, zoals 

door de Staten is verzocht per motie op 31 maart jl..

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Nugteren zegt in zijn stuk dat 

van beleidskaders geen enkele selectieve werking 

meer uitgaat, omdat het er zo veel zijn, en dat er 

dus ook geen sturende functie meer in is gelegen. 

Ik kan nu heel ver gaan en zeggen dat wij deze 

vergadering maar moeten beëindigen, want wij 

gaan er vandaag zelfs nog een aantal vaststellen. Ik 

hoop dat de Staten vinden dat daar een sturende en 

selectieve werking van uitgaat. Er zít een sturende 

werking in de Agenda Vitaal Platteland (AVP), 

in Utrechtse Jeugd Centraal, in herstructurering 

bedrijventerreinen. Als dat niet zo zou zijn, dan 

doen niet alleen Gedeputeerde Staten hun werk niet 

goed, maar dan doen Provinciale Staten hun werk 

ook niet goed.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Misschien zijn wij het daarover wel eens met de 

gedeputeerde. Onze angst is dat je op een gegeven 

moment helemaal gereed bent als het om de inhoud 

gaat. Ik heb het nu over de samenwerkingsagenda; 

daar slaat mijn opmerking op. Alle opmerkingen in 

die samenwerkingsagenda kunnen ergens worden 

ondergebracht. Dus de beleidskaders die er zijn, 

zijn niets anders dan een, zogezegd, kwalitatieve 

toets of iets aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

Er zit echter geen keuzemogelijkheid meer in om 

te zeggen dat wij het ene project wel gaan doen of 

dat het andere project erbuiten valt. Dat is mijn 

zorg. De gedeputeerde zegt dat wij hierna dan wel 

gewoon naar huis kunnen gaan. Nu, dié angst 

bekruipt mij op sommige momenten inderdaad als 

ik het op deze manier gepresenteerd zie.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben een verschil van inzicht 

over de vraag waarvoor de beleidskaders zijn, welke 

keuzes er binnen de beleidskaders bestaan en in 

het formuleren van die beleidskaders, en welke 

consequenties dat dan weer heeft voor de projecten 

waarom de gemeenten hebben verzocht en waar-

over wij met hen gesproken hebben. Wij zeggen dat 

er van die beleidskaders wel degelijk een sturende 

en een selectieve werking uitgaat. Wij hebben die 

beleidskaders hard nodig. Daarom werken wij ook 

zo hard om de beleidskaders voor de zomer, zoals 

wij hebben toegezegd, te doen toekomen. De Staten 

gaan daarover vandaag en 23 juni a.s. besluiten.

Wij hebben begrepen dat de heer Nugteren in 

december en ook bij de ingediende motie van 

maart, gezegd heeft dat die kaders er moeten 

komen en dat die kaders er snel moeten komen, 

want anders is er geen sturing meer mogelijk voor 

de Staten. Dat voeren Gedeputeerde Staten uit: die 

kaders zijn er, zoals gezegd, allemaal voor de zomer. 

Wij zijn van mening dat met het voorleggen en het 

vaststellen van die kaders, met het twee keer per 

jaar rapporteren over de voortgang – en daarnaast 

waar dat wordt gevraagd en waar dat relevant is – 

en met het afzonderlijk voorleggen van projecten 

waar volgens Gedeputeerde Staten geen kader 

voor is – ik noem als voorbeeld de ijsbaan: daar-

voor maken wij een aparte notitie – wij voldoen 

aan het door de Staten bij motie gevraagde. De 

samenwerkingsagenda is een proactieve, samenwer-

kingsgerichte uitvoering van hoofdstukken van de 

programma’s die wij in ons uitvoeringsprogramma 

hebben voorgenomen. Dat is wat wij doen. Niet 

meer en niet minder. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat het allemaal netjes wordt uitgevoerd, is niet 

het probleem. Ik krijg langzamerhand het gevoel 

dat wij als Staten hier zitten als een soort grote 

klankbordgroep bij het bekijken van projecten en 

of zij wel of niet goed lopen. Het gaat echter ook 

om de keuzes en ook om de inhoudelijke keuzes die 

daarbij horen. De samenwerkingsagenda is meer 

dan een verzameling van projecten die wellicht in 

aanmerking komen voor toekenning vanuit een of 

andere kaderstelling. Het gaat over de samenhang 

die daarin zit. Dat is gepresenteerd omdat het een 

aantal criteria heeft. Dat is gepresenteerd omdat het 

een aantal thema’s kent. Daar gaat het om. 
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De fractie van GroenLinks heeft indertijd inge-

stemd met de samenwerkingsagenda, omdat zij 

het als idee uitstekend vindt. De uitwerking roept 

echter allerlei vragen op. Ik noem er een paar: 

Voldoet het nog aan datgene wat het VNG 

oorspronkelijk voor ogen had? Ik hoor vanuit 

diverse plaatsen en vanuit diverse politieke hoeken 

twijfels bij wethouders en gemeenteraadsleden of 

dit het nu wel is en wat nu de meerwaarde van deze 

agenda is in de samenwerking.

De uitvoerbaarheid is al een paar keer aan de orde 

geweest. De wijze waarop de Staten hierbij betrok-

ken zijn, en waarover wij nu weer spreken, spitst 

zich uiteindelijk toe op de vraag op welke wijze de 

Staten betrokken zijn bij de samenstelling van de 

lijst die de agenda vormt. 

Dan inhoudelijk, en dat is cruciaal: wat is nu bij 

al die onderdelen de provinciale meerwaarde? 

De gedeputeerde zegt dat het er wel aan voldoet, 

maar ik noem enkele voorbeelden. Het project 

Spierkrachttoerisme in Woerden, de glasvezelaanleg 

in Lopik of de zonnepanelen op het station in 

Houten. Wat is daarvan de provinciale meer-

waarde, zodat de Staten zeggen: het is goed. En al 

die onderwerpen zullen vast wel voldoen aan de 

beleidskaders, maar waarom dit soort onderwerpen 

op de lijst staat, is hier nooit aan de orde geweest. 

En daar gaat het ons om. Het is niet om vervelend 

te doen, maar wij vinden dat er op enig moment 

een inhoudelijk debat moet kunnen plaatsvinden in 

deze Staten over dit soort keuzes, over de projecten 

die wel of geen deel kunnen uitmaken van de 

samenwerkingsagenda. Die samenwerkingsagenda 

op zichzelf op prima. 

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

Ik voel mee met de pijn van de heer Nugteren. Ook 

wij zijn niet enthousiast over de samenwerkingsa-

genda, omdat wij bang zijn dat het politieke klimaat 

van de Staten op deze wijze wordt uitgehold. Mijn 

vraag is daarom: erkennen Gedeputeerde Staten 

eigenlijk nog wel het politieke primaat als het 

bijvoorbeeld gaat om de samenwerkingsagenda? 

Dit, los van de kaders die wij hier allemaal netjes 

vaststellen. Het gaat ook om de keuzes voor de 

projecten die je wel of niet wilt uitvoeren. In het 

begin hebben wij een lijst gehad van projecten 

die wel in aanmerking zouden komen. Daarna 

hebben wij gevraagd om een lijstje van projecten 

die het niet gehaald hebben. Straks is het: nieuwe 

ronde, nieuwe kansen. Wat is dan de rol van de 

Staten daarin? Gaan wij met Gedeputeerde Staten 

meekijken? Gaan wij meebeslissen? Dat is het grote 

en essentiële punt waar Provinciale Staten telkens 

tegen aanlopen. Waar zit de rol van de Staten? 

Waar is het primaat van de Staten?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Bij mijn weten hebben de 

Staten nooit ingestemd met de samenwerkingsa-

genda. Simpelweg omdat die niet ter besluitvor-

ming maar ter kennisname is voorgelegd. Zo hoort 

het ook te zijn, omdat dit het uitvoeringswerk van 

het college is binnen de kaders. Dat brengt mij 

op een ander punt, namelijk het ontbreken, het 

incompleet en niet correct zijn van de opsomming 

der kaders die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

van die samenwerkingsagenda. Ik heb hier voor mij 

een lijst van 13 mei. Daarin ontbreken zo’n negen 

kaders en er staan er ten minste vijf of zes fout in. 

Wij zijn begonnen op 17 december 2007 met het 

verzoek aan het college van Gedeputeerde Staten: 

geef ons een lijst, een lijst die klopt. Dat hebben 

wij drie, vier statenvergaderingen volgehouden. Wij 

hebben nu, op 13 mei 2008, vijf maanden na dato, 

nog steeds geen kloppende lijst. Dat vind ik heel 

bedenkelijk. Gedeputeerde Staten zetten ons op 

deze manier telkens op achterstand en als dat zo 

doorgaat zetten zij ons buitenspel. Dat vind ik heel 

bedenkelijk. 

Los van de opmerkingen die de heer Nugteren heeft 

gemaakt, ben ik van mening dat het college van 

Gedeputeerde Staten tekortschiet op het punt van 

het ter beschikking stellen van de kaders dan wel 

het überhaupt in beeld brengen van die noodzake-

lijke kaders. Ik heb daarom een motie opgesteld, die 

ik noem ‘motie onder curatele’. Ik ben benieuwd 

naar de reactie van het college hierop. Ik wacht nog 

even met het indienen hiervan.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat onze fractie betreft, voldoet de brief die wij 

hebben gekregen. Die brief wordt weliswaar door 

Gedeputeerde Staten ter kennisname op de agenda 

gezet, maar de brief wordt in de Staten en in de 

commissie behandeld. Wíj besluiten of die brief 

ter kennisname wordt meegenomen of dat wij die 

brief willen bespreken. Dat bepalen wij en niet 

Gedeputeerde Staten. Die brief voldoet wat ons 

betreft aan de uitvoering van de motie, zowel de 
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motie van december als de nadere motie die de 

fractie van GroenLinks heeft ingediend. 

In december 2007 hebben wij de criteria vastgesteld 

voor de samenwerkingsagenda. Dat was punt één. 

Er is ons toen in het vooruitzicht gesteld dat wij 

begin volgend jaar – uiteindelijk was dat 31 maart 

– een overzicht zouden krijgen van alle kaders 

die werden vastgesteld; hét sturingsinstrument – 

Provinciale Staten stellen immers de kaders vast 

– voor de Staten om beleid in te kaderen. Daarmee 

kunnen zij aangeven hoe zij iets willen. Die kader-

stellingen vinden nu en in een snel tempo plaats. 

Daarmee voldoen Gedeputeerde Staten aan de 

wens – in elk geval van onze fractie – om duidelijk 

te maken op welke wijze wij betrokken zijn bij de 

samenwerkingsagenda. Volgens de heer Nugteren 

zou de VNG afdeling Utrecht zich terugtrekken 

en zouden er veel lokale bestuurders zijn die de 

samenwerkingsagenda niet meer zien zitten. Welnu, 

dat kunnen wij bij die rapportages en tussentijdse 

evaluaties met elkaar bespreken. In eerste instantie 

kunnen wij daarover spreken in de commissie als 

de brief aan de orde is. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb niet gezegd dat de VNG zich terugtrok. Ik 

heb gezegd dat ik geluiden hoor over twijfel over 

wat de meerwaarde is van de samenwerkingsa-

genda. Mijn vraag aan de heer Bos is echter de 

volgende. Deze samenwerkingsagenda heeft een 

meerwaarde ten aanzien van allerlei losse verzoeken 

voor subsidie of het bijspringen van de gemeenten 

door de provincie. Daarmee is het een samenhan-

gend geheel geworden. Dat samenhangend geheel 

zou naar mijn mening als zodanig hier in de Staten 

besproken moeten worden. Vindt de heer Bos dat 

ook?

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

vind dat wij dat idee in december 2007 voldoende 

hebben besproken. Wij hebben toen ook gezegd 

hoe wij daarop sturing geven: niet door zomaar 

200 projecten per project in de Staten te bespreken, 

maar door een groot aantal kaders vast te stel-

len en daarmee te sturen. Dat vind ik voldoende. 

Vervolgens hebben wij afgesproken dat wij in die 

tussentijdse rapportages voldoende mogelijkheden 

krijgen – dat ligt ook aan ons, de Staten, zelf – om 

aan de samenwerkingsagenda, mocht die niet goed 

lopen, uitvoerig aandacht te schenken. Ik moet er 

niet aan denken dat wij in deze Staten telkens al die 

projecten voor onze kiezen krijgen. 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Het element dat in de samenwerkingsagenda als 

criterium is genoemd, namelijk dat een project een 

provinciale meerwaarde moet hebben of dat het 

bovenlokaal moet zijn, is juist hetgeen waarover 

de Staten zouden moeten spreken en waarbij zij 

moeten beoordelen of de lijst van projecten die is 

opgevoerd daaraan voldoet. Dat is ons grootste 

punt: een aantal projecten voldoet er wel aan, een 

aantal projecten voldoet er niet aan. Vindt de heer 

Bos ook niet dat dit punt de Staten aangaat of 

moeten zij achteraf zeggen dat het ook anders had 

gekund?

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Nugteren zegt tot twee keer toe 

dat hij geluiden heeft gehoord dat lokale bestuur-

ders dit niet zien zitten. Kan de heer Nugteren dat 

concreet maken?

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik kan dat concreet maken, maar ik ga dat hier niet 

doen.

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

de heer Nugteren zegt dat hij die geluiden gehoord 

heeft, vind ik het chique om die concreet te maken.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Soms geldt dat de mensen die hun verhaal aan 

jou vertellen, ook nog een andere positie hebben 

ten aanzien van het college van Gedeputeerde 

Staten. Om die reden moet je zorgvuldig zijn in het 

noemen van namen.

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

heer Nugteren vroeg of de projecten meerwaarde 

hebben voor de provincie. Ja, natuurlijk: dat 

hebben wij in de criteria vastgelegd. Bij de tussen-

tijdse rapportages zal ook onze fractie de projecten 

daarop toetsen. De heer Nugteren weet net als 

ik, dat een groot aantal voorgenomen projecten 

nog moeten worden ontwikkeld en moet worden 

uitgevoerd. Ongetwijfeld zal er een aantal projecten 

sneuvelen, omdat zij niet voldoende meerwaarde 

hebben. Dat zie ik graag tegemoet en bij de rappor-

tages zullen wij het daarover hebben. 
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De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Bos hangt sterk 

aan de kaders als zijnde het instrument van de 

Staten om invloed te hebben op de samenwerkings-

agenda. Waarom neemt hij dan genoegen met de 

hele gang van zaken, zoals tot op dit moment door 

het college wordt gepresenteerd?

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

die lijst niet klopt, dan moet die kloppend gemaakt 

worden. Dat is simpel.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Dat roepen wij al vanaf 17 

december 2007. 

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

blijf ik roepen dat die lijst kloppend gemaakt moet 

worden. 

De VOORZITTER: Willen de Staten nog aanvul-

lende vragen stellen? Dat is niet het geval. Dan is 

het woord aan gedeputeerde Dekker. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb niet veel meer aan mijn eerdere 

woorden toe te voegen. De stukken staan voor 2 

juni en 23 juni op de agenda. Ik hoor graag van 

de heer Van Kranenburg wat er niet klopt aan het 

overzicht dat hij heeft gehad. Als er inderdaad iets 

niet klopt, dan kan dat alsnog hersteld worden. 

Het gaat erom dat wij met de samenwerkingsa-

genda een proactieve benadering hebben van het 

uitvoeren van de kaders die de Staten vaststellen, 

zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast zullen 

wij twee keer per jaar, naast de normale verant-

woordingen die wij sowieso geven over het uitvoe-

ringsprogramma en over alles wat Gedeputeerde 

Staten doen, afzonderlijk over de voortgang van de 

samenwerkingsagenda met de Staten spreken en 

hen daarover een rapportage doen toekomen. Dan 

zal blijken of de uitvoering daarvan past binnen 

de door de Staten vastgestelde kaders, met uitzon-

dering van enkele projecten die er buiten vallen 

en waarover ik heb gezegd dat de Staten daarover 

afzonderlijke voorstellen tegemoet kunnen zien. 

Zo zijn de spelregels en zo zijn, wat mij betreft, 

de verhoudingen tussen Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen. 

PS2008BEM15

Ontheffing ingezetenschap gedeputeerde 

mevrouw Dekker.

PS2008BEM13

Dienstverlening accountantscontrole 2008 - 2011.

PS2008BEM09

Onttrekking uit de bedrijfsvoeringreserve in 

2008.

PS2008BEM12

Jaarrekening Regio Randstad 2007.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorstellen. 

PS2008RGW08

Gebiedsvisie Vechtstreek.

Mevrouw DEKKERS (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is mooi dat deze gezamenlijke visie 

van de betrokken gemeenten en betrokken partijen 

in de Vechtstreek op deze manier tot stand is geko-

men. Wij kunnen dan ook instemmen met deze 

gebiedsvisie over de Vechtstreek. Ik zou zeggen: ga 

er snel mee aan de slag.

Een opmerking over de Eo Wijersprijs. Wij 

hebben in de commissie gezegd dat wij niet tegen 

het beschikbaar stellen van gelden voor de Eo 

Wijersprijs zijn. Als het geld echter uit de voor-

jaarsnota zou moeten komen, dan moet het aan 

bod komen als de voorjaarsnota behandeld wordt 

en niet nu. Er is echter een andere manier van 

financiering mogelijk, waardoor wij nu wel een 

besluit kunnen nemen over het deelnemen aan deze 

prijs. De fractie van de VVD zal mede namens onze 

fractie hiervoor een voorstel doen.

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

waren in de commissie al behoorlijk te spreken over 

het resultaat van al het werk van het afgelopen jaar. 

Wij willen de Vechtvisie zelf nu verder dan ook niet 

bespreken. Wij hadden in de commissie nog wel 

een kleine discussie over de Eo Wijersprijsvraag, 

over hoe wij die zouden kunnen inpassen in de 

Vechtvisie en hoe wij die zouden kunnen bekosti-
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gen. Wij hebben daar een mooi amendement voor 

opgesteld, luidend:

Amendement A3 (VVD, CDA, PvdA): financiering 

Eo Wijersprijsvraag Vechtstreek.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 19 mei 2008, ter behandeling van het 

Statenvoorstel inzake de Gebiedsvisie Vechtstreek, 

Statenvoorstel PS2008RGW08;

besluiten:

het besluit onder punt 3 te schrappen en te vervangen 

door:

de eerste e 50.000 in 2008 te financieren uit nog toe 

te wijzen middelen 2007 en voor de resterende 

e 100.000 Gedeputeerde Staten een financierings-

voorstel te laten doen aan Provinciale Staten voor de 

jaarschijven 2009 en 2010.

Toelichting:

De Eo Wijersprijsvraag bestaat uit een drietal fasen 

die zich uitstrekken over even zovele jaarschijven. 

Financiering hiervan hoeft dan ook niet op de begro-

ting van één jaarschijf te drukken.

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende 

ondertekend en maakt derhalve onderdeel uit van 

de beraadslagingen. Het amendement kan worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van de PvdA staat hier met 

wat gemengde gevoelens. Aan het eind van mijn 

betoog zult u begrijpen waardoor deze worden 

veroorzaakt. Over de gebiedsvisie hebben wij echter 

gelukkig een gevoel van trots en wij hebben de 

behoefte dit moment te markeren. Er is immers al 

heel wat water door de Vecht gestroomd sinds de 

PvdA, samen met de VVD, om een gebiedsvisie 

voor de Vechtstreek heeft gevraagd. In mei 2005 

hebben wij een motie en een initiatiefvoorstel 

ingediend. 

Wij hebben veel geduld moeten hebben. Er is ook 

veel kritiek geleverd. In het gebied is hard gewerkt, 

o.a. in werkateliers, maar dan heb je ook wat. 

De problemen van het gebied zijn nu helder, er 

is een goed overzicht van de lopende initiatieven 

en er wordt samenhang gebracht met de reeds 

lopende projecten. Overkoepelend daarbij is dat in 

het rustige Vechtgebied, dat is ingeklemd tussen 

allerlei dynamiek van de Randstad, ontwikkelingen 

kunnen plaatsvinden die het goede behouden; 

behoud door ontwikkeling. 

De gebiedsvisie is uiteindelijk het resultaat van 

een stagnerend restauratieplan Vecht. Dit plan 

had als doel om van de Vecht weer een gezond en 

multifunctioneel watersysteem te maken en had 

in 2001 afgerond moeten zijn. Omdat dat niet 

het geval was, heeft de PvdA toen vragen gesteld. 

Uiteindelijk heeft de PvdA gevraagd om drastische 

maatregelen. Daarbij is gevraagd om behoud van 

het open gebied, versterken van de cultuurhistori-

sche waarde, aandacht voor het milieuvriendelijke 

toerisme zoals roeien, wandelen en fietsen – ook 

wel spiertoerisme genoemd -, een goede aansluiting 

op de omringende waterwegen, een vervoersvisie en 

een goede, slagvaardige bestuurlijke eenheid, breder 

dan alleen de gemeenten. 

Ook bewustwording van alle betrokkenen over de 

mogelijkheden en de rijkdom van het gebied, was 

een opdracht in het initiatiefvoorstel. Vonden wij 

in het voorstel van vorig jaar dat de visie te weinig 

verbinding maakte met de Waterlinie, de ‘natte as’ 

en de AVP, het voorliggende voorstel heeft dat nu 

allemaal wel met elkaar verbonden. Ook voor het 

overige voldoet de gebiedsvisie aan de kaders die 

wij genoemd hebben en is zij ‘AVP-proof’, wat van 

belang is voor het aanspraak kunnen maken op de 

ILG-gelden.

Wij blijven het van belang vinden dat het burger-

traject veel aandacht blijft krijgen en dat de inbreng 

van de deskundigen en belanghebbenden in het 

gebied goed wordt geborgd. Wij doen dan ook 

een dringende oproep de Vechtplassencommissie, 

die steeds een centrale rol heeft gespeeld bij de 

totstandkoming van deze visie, in de gebiedscom-

missie op te nemen. 

De prijsvraag van de Eo Wijersstichting riep eerst 

veel vragen bij ons op. De stukken die wij daarover 

recent hebben ontvangen, nemen onze aarzeling 

over het nut ervan weg. De genoemde sleutelpro-

jecten, zoals de verbinding Breukelen, Scheendijk 

en Nieuwersluis, als knooppunt van de groene 

ruggengraat, vragen inderdaad om een deskundige 

en creatieve benadering. In het gebied is er veel 

enthousiasme over deze aanpak. Ook onze vrees 

dat het tot niet te realiseren plannen zou leiden, 

is weggenomen. Onderdeel van de prijsvraag is 

immers ook dat er gezocht wordt naar uitvoerders 
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én naar financiering. In het statenvoorstel wordt 

voorgesteld de prijsvraag uit de voorjaarsnota te 

gaan betalen. Dit zou betekenen dat wij nog geen 

besluit kunnen nemen. Door het amendement dat 

de fractie van de VVD echter zo-even heeft inge-

diend, is het toch mogelijk en wij willen dat ook 

steunen. 

Dan het punt waarover wij behoorlijk ontevreden 

zijn. Dat is het uitblijven van het saneren van 

de waterbodem. Daar was het immers in eerste 

instantie allemaal om begonnen. De Grontmij 

heeft in haar rapport van 10 mei 2005 over de 

verbetering van de waterkwaliteit gezegd, dat de 

nalevering uit de bodem voor fosfaat en zware 

metalen alle externe maatregelen tenietdoet. 

Ons was toegezegd dat het waterschap in 2007 

met de sanering zou starten. Nu laat u weten, 

na vragen van de PvdA in de commissie, dat er 

nieuw onderzoek wordt gedaan, dat er te weinig 

geld is en dat er twee keer zo veel bagger is dan 

eerst werd aangenomen. Verder heb ik gehoord dat 

Rijkswaterstaat het baggeren van de Vecht niet op 

het investeringsschema heeft opgenomen, terwijl 

de kwaliteit van het afval van de rioolzuivering 

in Maarssen en Utrecht nu geen excuus meer kan 

zijn om niét te baggeren. Zeker gelet op onze inzet 

op dit onderwerp, had de commissie hierover 

veel eerder geïnformeerd dienen te worden. Ik 

verwacht dan ook dat gedeputeerde Binnekamp de 

commissie op korte termijn, voor de eerstvolgende 

commissievergadering van RGW, een feitenverslag 

over dit aspect aanbiedt en voorstellen doet om tot 

uitvoering te komen. Daarbij gaan wij ervan uit 

dat Rijkswaterstaat met de overdracht van de Vecht 

aan het waterschap Vallei en Eem de financiële 

verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor 

de kosten van het baggeren en de opslag van die 

bagger. 

Het risico bestaat dat dit sombere slot van mijn 

verhaal de glans van de gebiedsvisie van de 

Vechtstreek afhaalt. Over die visie blijven wij 

echter enthousiast. Wij gaan ervan uit dat met alle 

plannen nu voortvarend aan de slag gegaan kan 

worden. Succes.

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Het probleem van het baggeren heeft 

mevrouw Fokker heel duidelijk gemaakt. Ook onze 

fractie zit met dit punt. De visie zelf is hartstikke 

mooi, dus: laat maar komen. 

Dan de beslispunten 2 en 3 over de Eo Wijersprijs. 

De fractie van de VVD heeft over de financiering 

een voorstel gedaan. Ik zou een ander voorstel 

willen doen. Wij hebben laatst een gratis clubje 

gebruikt. De heer Krol weet daar alles van. Dan 

kost het helemaal geen geld en die kunnen kan 

ook heel leuke plannen maken. Wij zien een groot 

probleem met de Eo Wijersprijs; niet alleen omdat 

ineens het woord “strategie” in de memo tevoor-

schijn kwam waarmee zij ons moeten helpen, maar 

ook omdat er wordt gezorgd voor de uitvoering. De 

fractie van de SP stemt dus niet in met de beslis-

punten 2 en 3 van het voorstel. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij kunnen zondermeer instemmen 

met deze visie op de Vechtstreek. Het is een mooi 

plan. Het is echter nog maar een plan en nog geen 

uitvoering. Daarin zit wat ons betreft een punt van 

aandacht. Het valt nu onder de systematiek van 

de AVP; dat betekent dat de gebiedscommissies 

een belangrijke stem hebben in de uitvoering. Die 

gebiedscommissies draaien echter nog niet zo goed. 

Wat dat betreft wil ik graag horen van de gedepu-

teerde in hoeverre Utrecht-midden ‘op stoom’ komt 

of dat er aan andere indelingen wordt gedacht. 

Daarover hoor ik in de wandelgangen namelijk wel 

eens wat. In elk geval vinden wij het heel belangrijk 

dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt 

op dit gebied om er alles aan te doen die commissie 

goed te laten functioneren. Als dat niet lukt, moet 

de provincie zelf haar verantwoordelijkheid nemen, 

ook gezien de lessen die wij pas vanuit de audit 

Gelderse Vallei hebben kunnen vernemen. 

Zoals gezegd, stemt onze fractie in met het voor-

stel. Dat houdt ook in dat wij instemmen met de 

voorstellen over de Eo Wijersprijs. Wij hadden daar 

eerst grote vraagtekens bij, maar de aanvullende 

informatie vonden wij erg overtuigend. Met name 

wat betreft de koppeling aan de groene ruggengraat 

heeft ons doen beseffen dat dit een zinvol verhaal 

is. 

Verder sluiten wij ons aan bij de opmerkingen van 

de fractie van de PvdA over het baggeren. Wij zijn 

benieuwd naar het antwoord van de gedeputeerde. 

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

In de commissie waren wij positief over de 

Vechtvisie zelf. Het is een hele verbetering ten 
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opzichte van de eerste versie die wij onder ogen 

kregen. Wat dat betreft hopen wij dat de uitvoering 

ervan daadwerkelijk ter hand kan worden genomen. 

Het enige pijnpunt betrof de Eo Wijersprijs en hoe 

dat in zijn werk zou gaan. Ik moet zeggen, evenals 

mijn voorganger zo-even, dat de aanvullende 

informatie een beter inzicht geeft in wat er precies 

wordt bedoeld, wat wij gaan doen en welk resultaat 

verwacht mag worden. Wat dat betreft hebben wij 

ons laten overtuigen door het aanvullende memo-

randum.

De financiering was ook een discussiepunt in de 

commissie. Ik moet zeggen dat het amendement, 

dat is ingediend door de coalitie, onze steun 

verdient. Daarmee kan de prijs gewoon in gang 

gezet worden, zoals de gedeputeerde vroeg tijdens 

de commissie, en hoeft er geen maand gewacht te 

worden tot er een akkoord is over de voorjaarsnota. 

Ik denk dat het een heel zinnige oplossing is en 

dat er snel met die prijs aan de slag gegaan moet 

worden. Succes. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil mij graag aansluiten bij de waarderende 

woorden voor de voorliggende visie. Die visie 

spreekt ons aan, evenals de wijze waarop deze 

wordt gepresenteerd. 

Binnen onze fractie zijn er twijfels gebleven over de 

toegevoegde waarde van de Eo Wijersprijs; van visie 

naar plan en hoe dat te concretiseren. Wij zagen 

liever een prominentere rol voor de provincie in 

samenspraak met de gebiedscommissie. Dat bete-

kent dat wij niet opteren voor de prijsvraag. Wij 

stemmen dus in met de beslispunten 1 en 4 en zijn 

tegen de beslispunten 2 en 3. 

De VOORZITTER: Ik zal straks bij de besluitvor-

ming zeggen wie geacht wordt tegengestemd te 

hebben. Het complete voorstel komt in stemming 

en fracties kunnen niet tegen een bepaald onder-

deel stemmen. 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is inderdaad een memorabel 

moment, na een jaar van veel inzet vanuit het 

gebied en vanuit de organisatie, om tot een visie 

te komen die hier unaniem gedragen wordt. Dat is 

mooi, want de visie wordt ook gebiedsbreed onder-

steund. Het is daarom goed dat te markeren.

Een tweetal punten blijft over. Ik zal daarop kort 

ingaan. Dat betreft als eerste de financiering van de 

Eo Wijersprijs. Nu, de Staten gaan over hun eigen 

amendementen, maar ik wil zeggen dat het amen-

dement, ingediend door de VVD, de PvdA en het 

CDA en met ondersteuning van andere partijen, het 

mogelijk maakt de prijsvraag op deze manier uit te 

voeren. Dat is ook altijd de bedoeling geweest, ook 

vanuit het gebied zelf. Ik kan bij dat amendement 

dus een positief gevoel uitspreken.

Dan zijn er opmerkingen gemaakt over de water-

bodemproblematiek. Met name mevrouw Fokker 

sprak daarover. Dat is inderdaad een essentieel 

en hardnekkig probleem als wij het hebben over 

de Vecht. In de overdracht van Rijkswaterstaat 

naar AGV (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 

en Vecht) is er in financiële zin het een en ander 

gebeurd. Ook heb ik daarover overleg met collega 

Binnekamp en wij trekken in dit opzicht samen op. 

Ook met staatssecretaris mevrouw Huizinga is het 

schoonmaken van de bodem Vecht een onderwerp 

van gesprek. Ik kan toezeggen dat wij in een van de 

komende commissievergaderingen daarover nadere 

informatie verstrekken. De Staten moeten echter 

beseffen dat het college, en college Binnekamp in 

het bijzonder vanuit zijn portefeuille, zijn uiterste 

best doet iets aan de kwaliteit van die waterbodem 

te doen en wij bemiddelen bij het probleem zoals 

dat bestaat tussen Rijkswaterstaat en AGV. 

Er is door de fractie van GroenLinks een vraag 

gesteld over de AVP. Wij hebben geconstateerd 

dat in het AVP-gebied-midden de samenhang der 

dingen niet goed te vinden is. Wij zijn daarom in 

overleg met het gebied over een splitsing van het 

werk. AVP-midden-noord en AVP-midden-zuid 

gaan daarin verschillend optrekken. Vanuit dit huis 

wordt momenteel al gewerkt aan het opzetten van 

een programmabureau om daarmee aan de voor-

bereidende werkzaamheden echt handen en voeten 

te geven. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil graag nog een vraag stellen. Op 

het moment dat de Eo Wijersprijsvraag inderdaad 

in gang is gezet en er wordt een voorstel op tafel 

gelegd, is het dan nog mogelijk daarover als Staten 

een uitspraak te doen? Met andere woorden: er is 

 e150.000 in geïnvesteerd. Betekent dit dat er geen 

weg terug meer is? Hebben de Staten daarover nog 

wat te zeggen?
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De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is helder dat bij de gelden voor 

de Eo Wijersprijsvaag een verschil gemaakt moet 

worden tussen de prijsvraag op zichzelf en de extra 

kosten in menskracht die wij maken. De prijsvraag 

zelf zal doorgaan, als de Staten daarmee instem-

men. Wij kunnen daarna niet meer halverwege 

zeggen dat die prijsvraag niet doorgaat. Als de 

Staten besluiten, in de loop van volgend jaar, een 

deel van het ondersteunende proces qua mens-

kracht niet meer beschikbaar te stellen, dan lijkt 

mij dat een ingewikkelde zaak worden. Theoretisch 

zou het echter mogelijk zijn. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Op het moment dat die prijsvraag 

is uitgeschreven en er komt een mooi voorstel, 

hebben de Staten dan nog de mogelijkheid over een 

dergelijk voorstel te spreken?

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De resultaten van de prijsvraag worden 

enerzijds door de deskundigen in het gebied en 

anderzijds door een begeleidingsgroep vanuit het 

gebied bekeken en besproken. Op deze manier 

zijn wij altijd met dit gebied omgegaan. Het is dus 

niet zo dat het resultaat van de prijsvraag apart ter 

besluitvorming voorgelegd wordt aan Provinciale 

Staten. 

De VOORZITTER: Wij gaan over tot besluitvor-

ming. Als eerste stel ik het amendement aan de 

orde.

De heer BISSCHOP: Mijnheer de Voorzitter! Als die 

prijsvraag toch doorgaat, houdt het amendement 

een betere financiering in. Dus is onze fractie voor 

het amendement. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn tegen het amendement, omdat 

de Staten geen mogelijkheid van inspraak meer 

hebben op het moment dat de prijsvraag is uitge-

schreven. 

De heer SNYDERS(Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben dezelfde bedenkingen als de 

PvdD, maar onze fractie is toch voor het amende-

ment. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A3. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van de SP 

en de PvdD.

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot de 

besluitvorming over het voorstel zelve met inacht-

neming van het amendement. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij moeten een afweging maken tussen de visie 

in z’n totaliteit – die subliem is – en het detail van 

uitwerking middels een prijsvraag. Dan leidt ons 

standpunt ten aanzien van die prijsvraag niet tot 

een tegenstem. Wij zijn dus, als het dan toch moet 

– een nuance mag niet – voor het voorstel. 

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn tegen dit voorstel. Maar die 

prachtige visie …. . En wij hebben de kaartjes 

gezien …. .

De VOORZITTER: Bent u voor of tegen het voor-

stel?

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van de SP is tegen het voor-

stel, maar het is een mooie visie en wij hebben de 

kaartjes gezien. Wij zijn, zoals gezegd, tegen de 

punten 2 en 3. Van de voorzitter heb ik zo-even 

gehoord dat wij daarom tegen het voorstel moeten 

zijn. 

De VOORZITTER: Het is algemeen gebruikelijk 

in de politiek dat een fractie voor een voorstel kan 

zijn, waarbij zij geacht wordt tegen een bepaald 

onderdeel te zijn. Die fractie kan dan niet voor het 

hele voorstel stemmen als dat in stemming wordt 

gebracht. Ik zou het natuurlijk wel betreuren als de 

fractie van de SP tegen zo’n mooi voorstel stemt.

De heer DUQUESNOY (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn voor het voorstel, maar de 

beslispunten 2 en 3 willen wij niet aannemen.

Mevrouw DIK ( ChristenUnie): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is een heel mooie visie. Wij kunnen 

daarmee dan ook van harte instemmen. Wij zien 

uit naar de uitvoering. Wat dat betreft zien wij de 

Eo Wijersprijsvraag helemaal zitten, juist omdat die 
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een enorme stimulans kan geven aan de uitvoering. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel, met de aantekening dat de fracties van de 

SP en de PvdD geacht worden tegen de beslispun-

ten 2 en 3 gestemd te hebben

PS2008RGW06

Strategisch Grondplan taakgebonden aankopen 

Agenda Vitaal Platteland.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Vandaag bespreken wij de strategie om taakge-

bonden aankopen in het kader van de AVP in een 

hoger tempo te realiseren. Daarbij gaat het vooral 

om de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en RodS 

(Recreatie om de stad). In de commissie hebben 

wij als CDA al duidelijk gemaakt dat wij, waar 

mogelijk, in een gebied integrale gebiedsplannen 

willen laten opstellen, waarin ook andere functies, 

zoals landbouwstructuurversterking, worden 

meegenomen. Dit alles met zo veel mogelijk draag-

vlak. Daarbij willen wij creatief zijn en zoeken naar 

mogelijkheden. Kun je bijvoorbeeld gebruikers zelf 

een rol geven in natuurontwikkeling of natuurbe-

heer? De verantwoordelijkheid leggen wij dus in 

eerste instantie in het gebied zelf met draagvlak van 

betrokkenen. 

De vandaag voorliggende strategie gaat over situ-

aties en gebieden, waarin in de huidige situatie de 

verwerving van gronden niet snel genoeg gaat. Wat 

het CDA betreft wordt hiervoor gezocht naar een 

ruimere beschikbaarheid van instrumenten die 

ingezet kunnen worden. Er zijn veel instrumenten 

mogelijk, en die zien wij ook in allerlei stukken 

terug, maar vandaag wil ik er gezien de tijd drie 

expliciet benoemen:

l het uitwerken van de mogelijkheden van een 

provinciale grondbank;

l het onderzoeken van verbetermogelijkheden in 

de aansturing van de DLG (Dienst Landelijk 

Gebied);

l het optimaal benutten van de mogelijkheden 

van particulier natuurbeheer.

Bij het uitwerken van de mogelijke instrumenten 

kan gebruik gemaakt worden van ervaringen die 

bijvoorbeeld bij de reconstructie zijn opgedaan. 

Voor de fractie van het CDA is het van groot belang 

goed inzicht te krijgen in de hele instrumentenkof-

fer, met uitgewerkte instrumenten die daadwerke-

lijk kunnen worden ingezet waar zij passend zijn. 

Een instrument waarmee naar onze mening terug-

houdend omgegaan moet worden, is onteigening. 

Wij sluiten ons wat dat betreft aan bij de opmer-

kingen van de gedeputeerde in de commissieverga-

dering. Wij sluiten tevoren geen instrumenten uit. 

De voorkeur gaat uit naar maximale vrijwilligheid, 

maar in prioritaire gebieden worden zonodig alle 

instrumenten ingezet. Daarbij kan het in uiterste 

instantie ook gaan om onteigening.

Wij zijn tevreden met de toezegging van de 

gedeputeerde in de commissievergadering, dat de 

keuze van de prioritaire gebieden terugkomt bij 

Provinciale Staten ter besluitvorming. Dit, natuur-

lijk pas nadat Gedeputeerde Staten overleg hebben 

gehad met de gebiedscommissies en een voorstel 

hebben gemaakt. Door deze toezegging houden 

wij als Provinciale Staten zicht op en nemen wij 

uiteindelijk zelf onze verantwoordelijkheid voor de 

prioritaire gebieden, waarop de hele instrumenten-

koffer wordt ingezet. 

Kortom: de fractie van het CDA kan vandaag 

instemmen met de voorliggende strategie voor 

grondbeleid voor taakgebonden aankopen in het 

kader van de AVP, onder één voorwaarde. Die 

voorwaarde is dat de gedeputeerde toezegt de 

uitgewerkte instrumenten ter behandeling terug te 

laten komen in Provinciale Staten. Dit kan ofwel 

voor ofwel tegelijkertijd met de besluitvorming over 

de prioritaire gebieden door Provinciale Staten. 

Op die manier hebben wij een goed inzicht in de 

hele instrumentenkoffer. Ik wacht de reactie van de 

gedeputeerde af.

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij kunnen heel veel dingen in dit stuk lezen. Ik 

merkte toen ik het stuk ging lezen, dat ik steeds 

meer dingen ging lezen die er misschien helemaal 

niet in staan. Dan wordt het nog lastiger als je 

tijdens de commissievergadering een toelichting 

krijgt van de gedeputeerde, die eigenlijk veel verhel-

dering gaf, maar die niet op papier staat. Ik merkte 

daarom, hoe vaker ik het stuk ging lezen, dat ik mij 

afvroeg of ik iets gemist had. Ik ben misschien wel 

een controlefreak, die alles het liefst voor de zeker-

heid op papier heeft. Kan dat dus alsnog op papier 

gezet worden?

Ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw 

Swets van de fractie van het CDA. Ik vind het een 
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prima voorwaarde in de commissie nog een keer 

te praten over de gereedschapskist alsmede over 

de aansturing die je zou kunnen geven vanuit 

de provincie. Onze fractie vraagt als aanvulling 

welke rol de gedeputeerde ziet voor de provincie 

in de aansturing ten opzichte van de gebieden. 

Er wordt wel gezegd dat wij prioritaire gebieden 

gaan aanwijzen en dat er een belangrijke rol is 

weggelegd voor die gebieden. Ik heb echter nog 

wel wat moeite met de vraag waar de prioriteit ligt 

als het gaat om aansturing: wat kunnen wij als 

provincie, behalve het aanwijzen van die prioritaire 

gebieden, uiteindelijk nog doen om die versnelling 

aan te brengen in de aankoop van gronden? Lees 

je het stuk voor de eerste keer, dan suggereert het 

misschien dat het vooral een financiële zaak is, dat 

er middelen tekort zijn en dat wij een stok achter 

de deur willen hebben om als laatste redmiddel 

die versnelling aan te kunnen brengen, uiteindelijk 

via onteigening. Mij bekruipt dan het gevoel dat 

dit niet de enige oplossing is voor het bredere 

probleem van grondverwerving. Ik wil daarvoor 

graag een moment vinden – en ik hoop dat de 

gedeputeerde dat wil toezeggen – om in bredere zin 

te gaan praten over de vraag wat de achterliggende 

oorzaken zijn van de stagnerende grondverwerving. 

Mevrouw Swets stipte al even kort aan dat het ook 

bij de reconstructie als punt naar voren gekomen 

is. Om wat meer te bieden voor agrarische gronden, 

gaat het dan alleen om de financiële situatie of 

zitten er andere oorzaken achter? Het zou namelijk 

allemaal wat soepeler moeten verlopen, zodat je een 

flexibeler grondbeleid hebt en een overzichtelijker 

situatie. De boeren weten dan in elk geval waar zij 

aan toe zijn en bij wie zij moeten aankloppen. Dit 

sluit natuurlijk aan bij het vorige punt over sturing: 

wie besluit eigenlijk in planologisch opzicht wat wij 

gaan doen en bij wie moet je als agrariër zijn als je 

met een bepaalde situatie geconfronteerd wordt? 

Als het dan uiteindelijk gaat over de financiële 

middelen, wil ik graag een herhaling horen van wat 

de gedeputeerde in de commissie heeft gezegd. Het 

staat met zoveel woorden wel enigszins in het stuk 

zelf. Als ik het goed begrepen heb, gaan wij in deze 

periode alleen de middelen, die wij al gereserveerd 

hebben, inzetten voor de AVP. Wij willen daarom 

nog een keer vragen, als wij vandaag een keuze 

maken en instemmen met het voorstel – de fractie 

van de VVD staat daar in principe positief tegen-

over – of dat dan verstrekkende financiële gevolgen 

kan hebben. In het stuk staat hierover dat dit nog 

nader onderzocht moet worden, maar ik hoor graag 

van de gedeputeerde dat dit niet betekent dat wij 

voor deze periode, de komende drie jaar, een open-

eindsituatie goedkeuren.

De heer MARTENS (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van de PvdA is zeer tevre-

den met het feit dat er een voorstel ligt dat kan 

bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen die 

staan beschreven in de AVP. Sinds 1 januari 2007 

heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de 

realisatie van de AVP-doelstellingen overgenomen 

van het Rijk. Ook al zal de gemiddelde inwoner 

van Utrecht niet wakker liggen van deze overdracht 

van taken, het is nu wel in de eerste plaats aan de 

provincie om te laten zien dat de gestelde doelen 

worden gehaald. Met name de realisatie van de EHS 

en de recreatiegebieden liggen achter op schema. 

De provincie loopt sterk achter met de aankoop 

van gronden voor deze doelen. Hopelijk is het 

voorliggende strategische grondplan een antwoord 

op de huidige problemen. Aan de helderheid van 

het voorstel zelf zal het niet liggen. De problemen 

worden daarin helder geschetst, evenals de verschil-

lende mogelijke oplossingen. Wat dat betreft onze 

complimenten voor de uitwerking.

Gezien het stuk gaat het de fractie van de PvdA om 

de volgende discussiepunten:

1. Is het noodzakelijk meer dan de agrarische 

waarde te betalen?

2. Onteigening en flankerend beleid.

3.  Organisatie van de aankoop.

4. De rol van Provinciale Staten bij het aankoop-

beleid en de inzet van het onteigeningsinstru-

ment.

Ad. 1. Is het noodzakelijk grondeigenaren meer 

dan de agrarische waarde voor hun eigendom te 

betalen? Het antwoord daarop, wat ons betreft, 

is ja. Wij moeten als overheid de prijs betalen die 

de huidige grondeigenaren, meestal agrariërs, 

voldoende vinden om hun gronden te verkopen. 

De agrarische waarde is hiervoor logischerwijs te 

laag. Indien een ondernemer elders verder wil met 

zijn bedrijf, moeten wij simpelweg meer te bieden 

hebben. De heer Krol heeft al gezegd hierover met 

het ministerie van LNV in gesprek te zijn. 

Ad. 2. Zijn wij bereid grondeigenaren te onteigenen 

indien dit noodzakelijk is om de gestelde doelen 
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te halen? Het belangrijkste argument, en dat moet 

niet vergeten worden, om hiervoor te zijn, is dat 

anders punt 1 niet mogelijk is. Wij mogen van 

Brussel nu eenmaal alleen maar meer dan de agra-

rische waarde betalen indien wij uiteindelijk bereid 

zijn te onteigenen. Los van Brussel echter durft de 

PvdA deze principiële keuze voor onteigening ook 

wel te maken. Met de huidige voortgang zijn wij 

in 2030 gereed met de geplande EHS. Dat lijkt mij 

niet de bedoeling. Onteigening moet uiteindelijk 

aan het eind van de rit mogelijk zijn. Wat dat 

betreft kan onze fractie zich vinden in dit voorstel. 

Van de inzet van het instrument onteigening zal, 

terecht, maar in een paar gevallen gebruik gemaakt 

worden. De inzet van andere instrumenten blijkt 

veel belangrijker te zijn en verdient nog meer inzet 

dan het instrument onteigening zelf. Het gaat dan 

om extra vergoedingen voor bedrijfsbeëindiging en 

hervestiging en niet te vergeten de organisatorische 

inzet. 

Naar aanleiding van punt 3. 

Ad. 3. Wij kunnen in dit huis van alles bedenken 

over wat er schort aan de inzet dan wel de werk-

wijze van de mensen in het veld, die met de grond-

eigenaren in gesprek moeten. Dan lukt het gewoon 

niet. Dan gaat het met name om de inzet van de 

DLG met de mensen in het veld. In de commissie is 

dit al uitgebreid aan de orde geweest, maar de frac-

tie van de PvdA wil hierover graag nog wat meer 

horen, omdat de beantwoording hiervan redelijk 

summier was. De vraag is dus wat Gedeputeerde 

Staten, dan wel de gedeputeerde, ondernemen om 

dit beter aan te sturen.

Ad. 4. Ook voorgaande sprekers hebben dit punt 

al benoemd. De rol van Provinciale Staten is in het 

voorliggende stuk niet voorzien. Toch gaat het in 

onze ogen om politieke besluitvorming. De heer 

Krol heeft in de commissie al gezegd, ik citeer, 

“dat hij zich voor kan stellen dat GS een voorstel 

opstelt ten aanzien van de aan te wijzen prioritaire 

gebieden en dit na overleg met de gebiedscommissie 

ter vaststelling voorlegt aan PS”. Ik zie dat vandaag 

heel graag bevestigd.

Verder sluit ik mij aan bij de opmerkingen die 

zo-even al zijn gemaakt door de fractie van het 

CDA over de instrumenten en de opmerkingen die 

zijn gemaakt door de fractie van de VVD over de 

benodigde financiën.

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Het gaat niet goed met het tempo van 

natuuraankopen. Gedeputeerde Staten zeggen dat 

zelf ook. De fractie van de SP is dan ook erg blij 

dat er eindelijk een strategisch grondplan ligt. Wij 

kunnen daarmee van harte instemmen.

Ik sluit mij grotendeels aan bij het betoog van de 

heer Martens van de fractie van de PvdA als het 

gaat om onteigening. Wij zijn blij dat het taboe op 

onteigening doorbroken lijkt te gaan worden. Ik 

vind het jammer dat onteigening bij rode functies 

vaak helemaal niet ter discussie staat. Als het 

echter over groen staat, schrikt het af. De Raad 

voor het Landelijk Gebied heeft de mythe rondom 

onteigening in kaart gebracht en gedeputeerde Krol 

is al een paar keer om een reactie gevraagd. Ik kon 

hierover in het verslag echter niets terug vinden. Ik 

vraag hem daarom in te gaan op de aanbevelingen 

van de Raad voor het Landelijk Gebied.

Wij wachten met interesse op de evaluatie eind dit 

jaar van het particulier natuurbeheer. Wij hebben 

soms zo onze vragen bij de effectiviteit en de 

kwaliteit van dit beheer. Tegen die tijd zullen wij 

daarover graag spreken. Ik hoop wel dat dan de rol 

en het functioneren van de DLG duidelijker wordt. 

Ik wil nog graag weten of de evaluatie van het 

particulier natuurbeheer invloed kan hebben op dit 

grondstrategieplan en de instrumentenkoffer en of 

het grondplan bij de evaluatie betrokken wordt. 

Dan nog iets over de provinciale grondbank. Het 

instellen van een grondbank is heel effectief en 

kan inspelen op de grondmobiliteit. Dat kan bij 

de gebieden worden neergelegd, maar ook bij de 

provincie. Ik begrijp dat de discussie daarover nog 

niet is afgrond. De fractie van de SP pleit in elk 

geval voor een provinciale grondbank. Wij hebben 

meer expertise en meer autoriteit en het aankopen 

is nu eenmaal een ambacht. Kan de gedeputeerde 

duidelijk maken waarover de discussie over de 

grondbank momenteel nog loopt en of er bepaalde 

hindernissen zijn? Wellicht kan de gedeputeerde 

daarbij een tijdpad noemen en zeggen wanneer wij 

hierover verder praten.

Ik wil afsluiten met te zeggen dat het hebben van 

instrumenten geweldig is, maar dat wij die nu echt 

moeten gaan gebruiken. Ik zou zeggen: aan de slag. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Onze fractie is in grote lijnen heel tevre-

den over het voorliggende voorstel en daarbij betrek 

ik ook de toelichting en de verduidelijkingen van 
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de gedeputeerde tijdens de commissiebehandeling. 

Al heel lang pleit GroenLinks voor een zo actief 

mogelijke rol voor de provincie op het gebied van 

grondverwerving voor natuur en groenrecreatieve 

bestemmingen. Dit voorstel betekent een stap in de 

goede richting. Het veiligstellen van natuurgebieden 

en het realiseren van de EHS is, wat GroenLinks 

betreft, core business van de provincie. Zeker 

gezien de aanzwellende hoeveelheid geld die wij in 

kas hebben, wordt het echt tijd dat wij planmatig 

maar ook met grote ambitie onze middelen inzet-

ten om, zoals dat heet, Utrecht daadwerkelijk 

mooier te maken. Twee zaken zijn hierbij van groot 

belang, en zij worden terecht in de voorliggende 

notitie gememoreerd: planologische duidelijk-

heid en bereidheid tot een zo volledig mogelijke 

schadeloosstelling. Wat betreft die planologische 

duidelijkheid heeft de discussie in de commissie 

zich terecht toegespitst op de verwerving van de 

zogeheten prioritaire gebieden. Het statenvoorstel 

geeft al een voorzet en in antwoord op voorstellen 

van terreinbeherende organisaties heeft de gede-

puteerde in de commissie gezegd dat hij zich kan 

voorstellen dat Gedeputeerde Staten een voorstel 

opstellen ten aanzien van de aan te wijzen prio-

ritaire gebieden en dit ter vaststelling voorleggen 

aan Provinciale Staten. De fractie van GroenLinks 

vindt het van essentieel belang dat de strategische 

regie inderdaad hier, in dit huis, ligt en niet hoeft 

te wachten op ‘de witte rook’ van een gebiedscom-

missie. Wij vragen de gedeputeerde dan ook om 

een bevestiging van de uitspraak, dat Gedeputeerde 

Staten aan Provinciale Staten in casu de commis-

sie RGW een voorstel over de prioritaire gebieden 

voorleggen, bestaande uit Natura 2000, de RodS en 

TOP-gebieden en delen van de EHS. Indien nodig 

dienen wij hierover in de tweede termijn een motie 

in. Wij verwachten echter een verduidelijking van 

de gedeputeerde op dit punt. 

Wij zijn blij met de toezegging van de gedepu-

teerde in de commissie dat hij de voortgang en de 

effectiviteit van het particulier natuurbeheer op 

korte termijn wil evalueren. Ook de fractie van 

GroenLinks vindt het particulier natuurbeheer een 

belangrijke schakel in de realisering van de EHS, 

maar het tempo, de kwaliteit en de effectiviteit 

dienen voorop te staan. Het is goed daar tijdig op 

te evalueren.

Ten slotte. Verschillende partijen hebben in de 

commissie een lans gebroken voor een echte grond-

bank. Wij zijn heel benieuwd naar de opvatting 

van Gedeputeerde Staten hierover. Wij wachten 

voorstellen daarover met belangstelling af.

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

Ik heb twee vragen aan de gedeputeerde. Enerzijds 

gaat het over het middel van onteigening. Onze 

fractie steunt dat middel als ultiem middel om 

zaken echt aan de gang te krijgen. De vraag die wij 

daarbij hebben, is wanneer Gedeputeerde Staten 

kiezen voor onteigening. Om preciezer te zijn: op 

welk moment achten Gedeputeerde Staten de inzet 

van dit instrument geëigend? Wanneer gaan zij 

daartoe over?

Mijn tweede vraag is eigenlijk al door mevrouw 

Van Gemert en door de heer Kloppenborg gesteld. 

Het betreft de grondbank: wanneer kunnen wij 

vanuit het college een visie en een voorstel tege-

moet zien ten aanzien van een provinciale grond-

bank?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij gaan akkoord met het voorliggende voorstel. 

Mevrouw Swets van de fractie van het CDA heeft 

woorden gesproken die mij uit het hart gegrepen 

zijn.

Met de hier voorgestelde strategie gaan wij ook 

akkoord. Het enige waar ik mij met terugwerkende 

kracht ongerust over maak, is de voorzichtige 

conclusie die ik meen te moeten trekken dat 

vroeger niet een volledige schadeloosstelling aan 

agrarische ondernemers is uitgekeerd. Als wij ons 

realiseren dat, in tegenstelling tot mensen in loon-

dienst, deze ondernemers niet alleen hun inkomen 

uit hun bedrijf moeten halen maar ook hun pensi-

oen, dan denk ik dat daar sprake is geweest van een 

onrechtvaardige behandeling. 

Overigens kan onteigening als ultieme stap nood-

zakelijk zijn, maar ik begrijp uit de woorden van 

mevrouw Swets dat de gedeputeerde al heeft toege-

zegd daarmee uiterst terughoudend om te gaan. 

Ik denk dat dat de goede wijze is waarop wij met 

dit probleem moeten omgaan. Ik kan mij daarin 

volledig vinden.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben in de commissievergadering 

inderdaad zeer uitgebreid over dit onderwerp 

gesproken. Een aantal fracties vraagt eigenlijk 

opnieuw of datgene wat daar besproken is, door 
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deze gedeputeerde wel bij zijn volle verstand gezegd 

is. Men mag ervan uitgaan dat dat in principe het 

geval is. En waarom zeg ik dit? Als wij met elkaar 

in commissieverband spreken en als daar uitge-

breid, namens het college, wordt toegezegd wat wij 

precies met dit voorstel bedoelen, dan mag men 

ervan uitgaan dat dat integraal onderdeel uitmaakt 

van de besluitvorming. Toch zal ik in het kort een 

herbevestiging geven van datgene wat de Staten mij 

opnieuw gevraagd hebben.

Laat helder zijn dat de strategie, zoals wij die op 

dit moment voeren voor de EHS en de RodS, niet 

effectief is. Dat is misschien meteen het antwoord 

op de vraag van de heer Bisschop: betekent dit, als 

wij alleen de agrarische waarde hebben betaald, dat 

een aantal mensen tekort gedaan is? Op macroni-

veau – al zal het ook op microniveau voorgekomen 

zijn - moet je constateren dat wij mede daardoor 

veel te weinig verworven hebben. De situatie heeft 

zich daardoor maar heel beperkt voorgedaan. Dat 

is misschien ook meteen de reactie op de tweede 

opmerking over het instrument van onteigening 

en de mate waarin wij dat gaan toepassen. In de 

commissievergadering is dat eigenlijk alleen aan de 

orde geweest als onderdeel van een proces om te 

komen tot volledige schadeloosstelling. Het is niet 

als instrument an sich aan de orde gekomen; hoe 

vaak wordt het toegepast? Het is echter een middel 

en mogelijkheid om tot volledige schadeloosstelling 

over te kunnen gaan. In de praktijk zullen wij het 

instrument maar zeer sporadisch nodig hebben. 

Er zitten financiële consequenties aan. Die krijgen 

wij op dit moment, gewoon binnen de geprognosti-

seerde middelen - provinciegeld en rijksgeld – voor 

elkaar. Wij zullen dat ongetwijfeld op enig moment 

met het Rijk nog wel een punt van discussie laten 

zijn. De Staten hoeven van mij geen voorstellen te 

verwachten voor extra middelen op het punt van 

grondverwerving, alhoewel volledige schadeloos-

stelling in de praktijk zo’n 30% hogere kosten met 

zich meebrengt. Wij hanteren echter wat de AVP, 

de EHS en de RodS betreft het principe: liever iets 

meer betaald en meer meters gemaakt en dan bij 

het Rijk aankomen met de mededeling dat het geld 

op is, dan dat wij een paar jaar hebben stilgezeten 

op dit terrein. Dat is namelijk een absoluut onge-

wenste situatie.

Er zijn vragen gesteld over de aanwijzing van 

prioritaire gebieden. In de commissievergadering 

heb ik daarover al gezegd dat wij in overleg met 

de gebiedscommissies aan de Staten een voorstel 

zullen doen voor de aanwijzing van de prioritaire 

gebieden. Dat betekent dat de Staten daarover het 

laatste woord hebben. Het lijkt ons echter terecht 

dat wij de gebiedscommissies daarover laten advi-

seren. De gebiedscommissies die niet tot een advies 

kunnen komen, doen in dit kader dan ook niet 

mee. 

Er zijn vragen gesteld over het algemene grond-

beleid; grondbeleid dat verdergaat dan EHS en 

RodS. De Staten kunnen over het grondbeleid in 

den brede van collega mevrouw Raven na de zomer 

nadere voorstellen verwachten. 

Dan zijn er opmerkingen gemaakt over een betere 

aansturing van de DLG. De aansturing van de DLG 

vanuit dit huis en vanuit de gebiedscommissies is 

een punt van zorg. In de commissievergadering 

hebben wij dat ook al besproken. Als het gaat over 

de EHS-opgave of de RodS-opgave of de Natura-

2000-gebieden of de TOP-gebieden, dan kunnen wij 

bij het aanwijzen van prioritaire gebieden zeggen 

waar men de focus op moet richten. Dat maakt de 

aansturing van de DLG vele malen gemakkelijker. 

Laten wij ons echter goed realiseren dat ook het 

organiseren van planologische duidelijkheid gron-

daankopen over het algemeen veel gemakkelijker 

maakt, want wij zijn soms zelf medeveroorzaker 

van grote problemen voor het verwerven van grond 

voor EHS en RodS. Wij discussiëren met ons allen 

namelijk soms heel lang over woningbouwopgaven 

of woningbouwlocaties. Iedereen weet dat als wij 

die discussies daarover voeren, dat iemand bij wie 

toevallig deze ‘hoofdprijs’ landt, zegt nog even te 

willen wachten met zijn verkoop in het kader van 

natuur of RodS, omdat dat in zijn geval onvoordelig 

is. 

De evaluatie over particulier natuurbeheer voor 

het einde van het jaar hebben wij met de Staten 

afgesproken. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat 

als wij met elkaar nieuwe zaken constateren die 

aanpassing van deze strategie nodig maken, wij het 

lef moeten hebben de strategie aan te passen. Het 

lijkt mij in elk geval terecht dat te doen.

Mevrouw Swets, met de steun van een aantal 

andere fracties, heeft gesproken over de instrumen-

tenkoffer. Wat mij betreft is het volstrekt helder 

dat de instrumentenkoffer overal beschikbaar is 

zolang het vrijwillig is. In de prioritaire gebieden, 

die wij met de Staten gaan bespreken, is de instru-
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mentenkoffer zo vol dat er ook onvrijwilligheid, 

zoals onteigening, mogelijk is. Dat is dus de inzet: 

alle middelen staan open, met uitzondering van het 

middel van onteigening. Het onteigeningsmiddel 

zal alleen gebruikt worden waar wij met elkaar 

hebben gedefinieerd dat daar de opgave zo groot 

is, dat wij het middel willen inzetten. Zo zie ik de 

instrumentenkoffer. Dat lijkt mij relatief helder. 

Als de Staten echter zeggen het op prijs te stellen, 

behalve over die prioritaire gebieden, nog uitgebrei-

der van gedachten te wisselen over de grondbank, 

de aansturing van de DLG en dergelijke, met mij 

dan wel met mijn collega, dan staan wij daarvoor 

open. 

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde noemt nu de aansturing van de 

DLG, maar ik heb ook een vraag gesteld over de 

aansturing van de gebieden zelf. Als wij uiteindelijk 

de prioritaire gebieden hebben aangewezen, wat 

gebeurt er dan? De gedeputeerde geeft die gebieden 

dan een instrumentenkoffer, maar kan hij dan 

vanuit dit huis daarop nog verder sturen?

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is volstrekt helder dat wij één 

keer per jaar samen met de Staten de kaderbrief 

naar de AVP-gebieden sturen en dat wij daarin 

duidelijk maken wat er in een bepaald jaar vooral 

moet gebeuren. Als wij in dit huis, na advies 

van de gebieden, de prioritaire gebieden hebben 

aangewezen, dan zal in de kaderbrief moeten staan: 

Geachte AVP-gebiedscommissie, uw gebied is, 

voor een deel, prioritair gebied geworden en daar 

moet dit en dat gebeuren. Het is duidelijk dat een 

instrument als onteigening niet ingezet kan worden 

door de gebiedscommissies. Dat is een afweging die 

hier met de Staten zal moeten plaatsvinden. Dat is 

namelijk een overheidsinstrument dat niet gedele-

geerd kan worden. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! De gedeputeerde zegt dat hij wel graag 

met de Staten wil spreken over de grondbank. Ik 

heb daarover echter ook enkele vragen gesteld. 

Volgens mij kunnen wij op dit moment daarover 

praten en ook over de vraag waarover de discussie 

met de gebieden gaat, wat de visie is van de gedepu-

teerde over een provinciale grondbank en wanneer 

wij hierover een besluit kunnen nemen.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik probeer, mede in het licht van de 

agenda van vandaag en de te hanteren spreektijd, 

de discussie niet te inhoudelijk te laten zijn. Ik zou 

dat graag willen, maar dit is niet de plaats om dat 

te doen. Ik beperk mij daarom door te zeggen dat 

een grondbank een versnellend instrument kan 

zijn. Er zijn gebieden en gebiedscommissies die op 

dit moment serieus nadenken en stappen zetten om 

tot een grondbank te komen. De provinciebrede 

gedachte over het grondbeleid en de grondbank 

zullen wij echter na de zomer in dit huis bespreken. 

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

In de commissie zagen wij dat de gedeputeerde 

open stond voor bepaalde zaken. Dat zagen wij als 

een toezegging. Ik ga er daarom van uit dat wat de 

gedeputeerde zo-even zei over het openstaan voor 

een gesprek over de gehele instrumentenkoffer, 

eveneens een toezegging is. 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb daarmee willen zeggen dat wij 

bij de Staten terugkomen over de aanwijzing van de 

prioritaire gebieden. Ergens op dat moment – dat 

moeten wij dan maar even afspreken – wil ik best 

het gesprek voeren over de instrumentenkoffer. Dat 

gesprek zou eventueel ook gevoerd kunnen worden 

met mijn collega mevrouw Raven. Ik heb gezegd 

dat wij daarvoor openstaan. Zoals gebruikelijk is in 

dit huis, proberen wij daarvoor een agenda en een 

moment te vinden.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen. De 

fractie van de ChristenUnie wil een stemverklaring 

geven, heb ik begrepen.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben geen spreektijd gevraagd bij 

dit agendapunt, omdat wij voorzichtig willen zijn 

met onze spreektijd, maar ook omdat het voor onze 

fractie een herhaling zou zijn van de discussie in de 

commissie. Het enige punt dat was blijven liggen, 

betrof de grondbank. Daarover zijn nu voldoende 

woorden gesproken. Wij kunnen daarom van harte 

instemmen met het voorstel dat voor ons ligt. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel. 
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De VOORZITTER: Het is de bedoeling te schorsen 

om 18.00 uur. Ik probeer nog enkele agendapunten 

af te handelen.

PS2008RGW07

Vaarwegenverordening provincie Utrecht 2008.

PS2008WMC04

GS-reactie op de “sterke zwakte analyse van het 

door de provincie Utrecht gefinancierde jeugd-

zorgaanbod”.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorstellen.

PS2008WMC12

Stimuleringsregeling maatschappelijke ontwikke-

ling.

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van D66 stemt met aarzeling 

in met de stimuleringsregeling. Met aarzeling, 

omdat wij van mening zijn dat, gezien de verschil-

lende adviezen en rapporten die er momenteel over 

decentralisatie spelen – ik refereer aan “Lodders” 

over het VNG-rapport – de provincie Utrecht 

naar voorbeeld van de provincie Zuid-Holland de 

dialoog moet aangaan over de eigenlijke bestuur-

lijke rol, dus een heroriëntatie op de provinciale 

kerntaken. Daarin past mogelijkerwijs dit soort 

regeling niet meer in. Wij stemmen toch voor het 

voorstel, omdat wij van mening zijn dat de burger 

er niets mee opschiet als wij als provincie ineens 

onze handen hiervan af zouden trekken. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2008MME11

Verbetering verkeersveiligheid uitritten op 

provinciale wegen.

De heer VAN LUNTEREN (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Zoals in de commissie is gezegd, is dit 

een voorstel dat ons uit het hart is gegrepen. Het 

gaat over veiligheid en handhaving; dingen die 

de VVD altijd na aan het hart liggen. Dat geldt 

echter ook voor de eigen verantwoordelijkheid van 

mensen en zoals wij het voorstel lezen, wordt er 

op basis van de controle die wordt uitgevoerd door 

mensen zelf, de verantwoordelijkheid genomen hun 

uitritten te verbeteren. Om die reden hebben wij in 

de commissie gevraagd in plaats van op structureel 

geld wat meer in te zetten op incidenteel geld. De 

gedeputeerde heeft daaraan al enigszins gehoor 

gegeven door het voorstel iets aan te passen. Wij 

willen echter verzoeken het voorstel nog verder aan 

te passen en om die reden dienen wij, samen met 

de fracties van het CDA en de PvdA, het volgende 

amendement in:

Amendement A4 (VVD, CDA, PvdA): verbetering 

verkeersveiligheid uitritten provinciale wegen.

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 19 

mei 2008, ter behandeling het Statenvoorstel 

verbe¬te¬ring verkeersveiligheid uitritten op provin-

ciale wegen;

besluiten het volledige besluit te schrappen en te 

vervangen door onderstaande:

l uit de begrotingspost nog toe te wijzen middelen 

2008 e 125.000,00 toe te wijzen;

l voor 2009 en 2010 de jaarlijkse incidenteel beno-

digde middelen ad e 125.000,00 te betrekken bij 

de voorjaarsnota;

l een evaluatie eind 2010 beschikbaar te stellen aan 

de commissie MME, aan de hand waarvan de 

commissie GS kan vragen alsnog PS een voorstel 

te doen voor structurele inzet;

l de inzet van de middelen als volgt in te zetten:

 e 91.000,00 aan tijdelijke inhuur van twee 

kantonniers voor de periode t/m 2010;

l e 12.000,00 aan twee tijdelijke vervoersmiddelen 

voor de periode t/m 2010;

l e 5.000,00 aan exploitatie van de vervoersmid-

delen;

l e 17.000,00 aan personele lasten voor de afdeling 

Handhaving.

Toelichting:

De pilot zoals uitgevoerd is een groot succes en 

verdient derhalve een afronding. In de jaren 2006 en 

2007 zijn 444 uitritten geschouwd en resteren er nog 

circa 620. Door het project met twee jaar te verlengen, 

kan een 100% schouwing worden nagestreefd. Door 

dit project zijn de eigenaren c.q. gebruikers uiteinde-

lijk gewezen op de regelgeving en hebben zij gelet op 

de cijfers een hogere mate van veiligheid mogen erva-
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ren. Gelet hierop en de mate waarin gehoor is gegeven 

de zichthoeken te herstellen, mag gesteld worden dat 

de eigenaren c.q. gebruikers bereid zijn hun eigen 

verantwoordelijkheid in deze te nemen.

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! 

Ik hoef nu niet te spreken. Ik wacht eerst de reactie 

van de gedeputeerde af.

De VOORZITTER: Wij wachten even tot iedereen 

het amendement heeft ontvangen en gelezen. Ik 

kom daar zo op terug.

PS2008MME05

Subsidie herstructurering bedrijventerreinen 

Mijdrecht, De Kronkels en Zuidwenk.

PS2008MME07

Aanpassing Bijlage Algemene Subsidie verorde-

ning Provincie Utrecht 1998.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

de voorstellen.

PS2008MME11

Verbetering verkeersveiligheid uitritten op 

provinciale wegen. (vervolg)

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het college heeft geen bezwaar tegen 

het ingediende amendement. Het amendement kan 

overgenomen worden.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A4.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 17.56 uur tot 19.00 uur.

De VOORZITTER: Ik heropende vergadering.

PS2008RGW05

Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Utrecht.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

De voorliggende beleidsnota Flora- en Faunawet 

bevat dilemma’s. In de wet wordt de intrinsieke 

waarde van dieren erkend, en toch moeten er 

soms maatregelen worden genomen waarbij dieren 

worden verjaagd of zelfs gedood; soms om schade 

aan gewassen te beperken en soms ook om andere 

diersoorten in bescherming te nemen, zoals 

weidevogels. Voor het CDA is het bij het nemen 

van maatregelen van belang dat er van tevoren 

een goede en zorgvuldige afweging van belangen 

en argumenten heeft plaatsgevonden, waarbij veel 

partijen betrokken zijn geweest. Bij de voorliggende 

beleidsnota en het daaraan voorafgaande proces 

is dit naar onze mening het geval. Het is goed dat 

er met zoveel partners wordt samengewerkt in de 

Faunabeheereenheid Utrecht om samen het fauna-

beleid uit te voeren.

Bij het nemen van maatregelen dient rekening 

gehouden te worden met het dierenwelzijn. Hoewel 

er op dit moment geen andere alternatieven 

zijn voor schadebestrijding dan die nu worden 

gebruikt, vraag de fractie van het CDA aan 

Gedeputeerde Staten om hiernaar samen met de 

Faunabeheereenheid te blijven zoeken en om hier 

creatief en innovatief mee om te gaan. 

Ten slotte. Wij zijn tevreden met de toezegging van 

de gedeputeerde in de commissievergadering om 

de hele keten van beleidsnota’s Faunabeheerplan 

in de praktijk nog een keer in de commissie terug 

te laten komen. Op die manier kunnen wij de hele 

handhavingsketen overzien. Onnodig complexe 

regels dienen wat de fractie van het CDA betreft te 

worden vermeden, maar een correcte en contro-

leerbare naleving van de gestelde voorwaarden bij 

verleende ontheffingen, vinden wij belangrijk. Het 

gaat immers om dierenlevens. Bovendien zou je 

anders in de juridische procedures stranden, die 

vrijwel altijd worden aangespannen tegen onthef-

fingen. 

Mevrouw DE GRAAFF (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Als opgeleid bioloog zou het logisch zijn 

alles te weten van de flora en fauna. Mijn kennis 

is echter een beetje roestig geworden, dus ik heb 

moeten opzoeken wat een soepgans ook al weer 

was. Dat neemt niet weg dat er een beleidsnotitie 
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voorligt die in samenspraak met velen tot stand is 

gekomen en op twee punten zou die samenspraak 

nog tot mooie dingen kunnen leiden. 

Bij de beantwoording van onze vraag met betrek-

king tot het elektronisch formulier ter beperking 

van de administratieve lasten, schrijft de gedepu-

teerde dat daaraan wordt gewerkt. Dat stelt ons 

niet helemaal gerust, gezien de ervaringen, tenzij 

de gedeputeerde bedoelt dat hij inderdaad gebruik 

gaat maken van het aanvraagvolgsysteem, wat de 

Faunabeheereenheid al in gebruik heeft. 

Een tweede punt betreft de schriftelijke beantwoor-

ding van de gedeputeerde met betrekking tot de 

dereguleringstoets. Die beantwoording was minder 

stellig dan de mondeling reactie. De toets zou nog 

niet gereed zijn en kan daarom nog niet worden 

toegepast. Het nieuwe Faunabeheerplan, met alle 

bijbehorende ontheffingen, is naar verwachting pas 

in december gereed. Als de dereguleringstoets tegen 

die tijd ook gereed is, dan kan deze wél toegepast 

worden. Mag ik de uitspraak die de gedeputeerde 

heeft gedaan in de commissievergadering, opvat-

ten als toezegging dat de toets dan toegepast gaat 

worden?

Nog onvoldoende duidelijk is geworden hoe 

Gedeputeerde Staten de in de wet voorgeschreven 

monitoring gaat aanpakken. Kan de gedeputeerde 

daarover nog iets meer zeggen? Uit zijn uiteenzet-

ting is verder niet helemaal af te leiden wat de 

uitgangspunten en de doelen zijn van het handha-

vingsbeleid in zijn algemeenheid. 

Daarop aansluitend: in de aanbiedingsbrief maakt 

de gedeputeerde, terecht, een aantal kanttekenin-

gen, over:

l de natuurwetten die op dit moment nog geëva-

lueerd worden;

l een project programmatische handhaven, dat op 

dit moment nog loopt;

l het rapport Lodders.

Deze drie punten zijn dit jaar dan wel gepubliceerd 

dan wel leveren ze resultaten op. Toch hebben 

Gedeputeerde Staten ervoor gekozen nu te komen 

met een nieuwe beleidsnotitie. Wij vragen daarom 

hoe de resultaten van al die exercities straks 

verwerkt gaan worden. Of moet onze fractie 

ervan uitgaan dat zij hier over een paar maanden 

opnieuw staat?

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! De Flora- en faunawet stelt de bescher-

ming van dieren centraal. Dit betekent dat het 

uitgangspunt van de wet is dat dieren in principe 

met rust worden gelaten. Alleen als daarvoor 

zwaarwegende redenen bestaan, bijvoorbeeld als er 

sprake is van belangrijke schade aan landbouwge-

wassen of als de openbare veiligheid in het geding 

is, kan een uitzondering gemaakt worden in de 

bescherming van onze dieren. Nu, zes jaar na 

invoering van de Flora- en faunawet is er van de 

oorspronkelijke doelstellingen weinig over. Door 

heel veel moties in de Tweede Kamer en door het 

opstellen van verschillende AmvB’s, is met succes 

geprobeerd de uitgangspunten van de Flora- en 

faunawet te ondergraven. Er wordt nog steeds 

op grote schaal gejaagd, vaak in gevallen waar 

schade niet door een onafhankelijk deskundige is 

vastgesteld of waar andere manieren om schade te 

voorkomen niet serieus zijn toegepast. Bescherming 

is geen regel meer, maar is een uitzondering 

geworden. De feitelijke situatie is voor diersoorten 

slechter dan voor de invoering van de Flora- en 

faunawet. 

De provincie Utrecht is de eerste provincie met een 

gedeputeerde voor dierenwelzijn. De gedeputeerde 

zat enige tijd geleden nog met het blad van de 

Dierenbescherming in zijn hand. Vol trots: daarin 

stond de benoeming als eerste gedeputeerde voor 

dierenwelzijn van Nederland. Je zou dus verwachten 

dat er een innovatieve, ambitieuze nota zou zijn, of 

zo ongeveer het belangrijkste dierenwelzijnsdossier 

dat de provincie heeft. Wat je in elk geval niet zou 

verwachten, is deze ‘laat maar schieten benadering’. 

Wij volgen initiatiefloos de wet zonder daarbij één 

stap verder te gaan. Al helemaal niet als je bedenkt 

hoeveel geld wij jaarlijks kwijt zijn door uitkeringen 

aan het schadefonds. 

Daar komen nog voorbeelden bij, zoals: om verwar-

ring bij de ontheffing gebruiker te voorkomen, zijn 

alle soorten vrijgesteld waar de wet de mogelijkheid 

biedt. Dat roept bij ons de vraag op wat hier nu 

eigenlijk centraal staat in deze nota: de bescher-

ming van het dier of het gemak van de jager.

Positief vind ik de toevoeging van het onderzoek, 

samen met het Faunafonds, om de inzet en moge-

lijkheden van de beschikbare preventieve middelen 

om het doden van beschermde diersoorten zo veel 

mogelijk te voorkomen. Dat had de fractie van de 

SP natuurlijk al verwacht in de oorspronkelijke 

nota en niet pas na een feitelijke vragenronde. 
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Maar goed. Ik hoop zo snel mogelijk van gedepu-

teerde Krol te horen wat de resultaten zijn van zijn 

gesprekken met het Faunafonds. 

Het Sovon-rapport over overzomerende ganzen, 

“Grenzen aan de groei”, is een belangrijk rapport. 

Dat concludeert dat afschot van ganzen bij lange na 

niet genoeg is om de overlast van ganzen te bestrij-

den. Het kan weliswaar lokaal helpen de aantallen 

te verkleinen, maar om landelijk een aantalvermin-

dering tot stand te brengen, zal jaarlijks minstens 

50% van de gehele populatie geschoten moeten 

worden. Er is dus meer nodig, stelt Sovon.

Duurzame methoden, zoals het ongeschikt maken 

van gebieden waar de jonge ganzen opgroeien, het 

creëren van opvanggebieden voor niet-broedende 

rondzwervende ganzen, het afrasteren van kwets-

bare percelen naast natuurgebieden en een andere 

inrichting van het landschap, waardoor het contact 

tussen ganzenpopulaties en aangrenzende land-

bouwgebieden wordt verminderd, kunnen op lange 

termijn de schade beperken. De beste aanpak zal 

verschillen per regio, soort, omvang en aard van de 

populatie. Maatwerk is vereist, volgens Sovon. Mij 

lijkt dat daar de provincie aan zet is. Van maatwerk 

merk ik echter weinig tot niets in de nota.

Zo vond ik nog een interessante conclusie, waar-

over ik het in de commissie ook al heb gehad: 

stimuleren van predatie, door bijvoorbeeld vossen 

en marterachtigen, kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan het beperken van de ganzenpopulaties 

in Nederland. De vos is te bejagen, omdat er een 

algemene ontheffing is, stelt gedeputeerde Krol. 

Mooi, maar dat neemt volgens mij niet weg dat het 

provincies vrij staat te experimenteren in daartoe 

aan te wijzen gebieden. Ik vraag mij af of dat zo is 

en of de gedeputeerde daarover iets kan zeggen.

Wij hebben de afgelopen weken geleerd, o.a. met 

het minisymposium van de Partij voor de Dieren, 

dat met name vogels een lerend vermogen hebben. 

Zo weten zij dat er bij een vogelverschrikker of bij 

een stokje dat in het riet staat wat te halen valt. Ik 

hoop dan ook dat Gedeputeerde Staten, en speciaal 

de gedeputeerde voor dierenwelzijn, ook laten zien 

dat zij een lerend vermogen hebben. Laten wij de 

effectiviteit van methoden nu eens zelf onderzoe-

ken, ruimte geven aan pilots, ons meer richten op 

oriëntatie in plaats van populatie en geld vrijmaken 

voor alternatieven en preventie. Daarbij wil ik 

natuurlijk nog opmerken dat het onbegrijpelijk 

is dat in de wet reguliere jacht aangemerkt kan 

worden als preventief middel. 

Ten slotte vraag ik aandacht voor de handhaving, 

met name in de illegale stroperij. Daar is meer 

capaciteit voor nodig. Mijn partij zal daarop zeker 

bij de voorjaarsnota terugkomen. Ik hoop dan 

op de steun van mijn collega’s. Er zullen nog veel 

moties worden ingediend, die wij van harte onder-

steunen.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! De intentie van de Flora- en faunawet is 

de bescherming van alle in het wild levende dieren. 

Het is niet zo bedoeld, maar de indruk ontstaat bij 

het lezen van de nota, dat deze niet zozeer aangeeft 

hoe je dieren kunt beschermen maar dat deze 

vooral aangeeft wanneer je ze mag schieten. Dan 

mist er iets essentieels. Wij vinden dat de essentie 

van de wet, eerst kijken naar alternatieven voordat 

je tot bestrijding of afschot overgaat ingeval van 

schade of overlast, nog te weinig in beeld komt. 

Eigenlijk houdt de Flora- en faunawet in dat het 

een variant is van wat in het afvalbeleid, de “Ladder 

van Lansink” of in de sfeer van ruimtelijke orde-

ning, de “Ladder van Verdaas”, wordt genoemd. 

Om de essentie van het flora- en faunabeleid in de 

provincie helder te krijgen, komen wij daarom met 

de volgende motie, die is ondersteund door de frac-

ties van de PvdD, de PvdA, D66, de ChristenUnie 

en de SP:

Motie M6 (GroenLinks, PvdD, D66, PvdA, 

ChristenUnie, SP): Alternatieve methoden.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, ter behandeling van de Beleidsnota 

Flora- en faunawet provincie Utrecht;

constaterende:

l dat in bijlage 3 van de Beleidsnota 25 soorten 

vogels en zoogdieren worden genoemd (waarvan 

22 met beschermde status) die op grond van 

ontheffing of vrijstellingbeleid kunnen worden 

gedood;

l dat er veel discussie is over de mogelijkheden en 

de beperkingen van alternatieve methoden om 

schade door deze diersoorten te voorkomen of in te 

perken;
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overwegende:

l dat de doelstelling van de Flora- en faunawet 

luidt: “Bescherming en behoud van in het wild 

levende dieren” (p.4);

l dat de Flora- en faunawet in de considerans 

tevens de intrinsieke waarde van het dier erkent;

l dat de provincie Noord-Holland al heeft besloten 

in overleg met het IPO en het Faunafonds een 

actief beleid te ontwikkelen op het gebied van 

alternatieve methoden;

spreken uit:

l dat het doden van dieren slechts in allerlaatste 

instantie een middel is ter bestrijding van overlast 

van dieren;

l dat de provincie Utrecht actief wil bijdragen aan 

de ontwikkeling van effectieve niet-dodelijke 

methoden om schade en overlast door dieren te 

voorkomen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

evenals de provincie Noord-Holland in IPO-verband 

en in overleg met het Faunafonds een actief beleid te 

voeren om alternatieve methoden van schadebeper-

king verder te ontwikkelen en onderzoeken,

en gaan over tot de orde van de dag.

De motie beoogt met name een betere uitwisseling 

en benutting van kennis op het gebied van alter-

natieve methodes, zodat niet iedereen opnieuw het 

wiel zit uit te vinden.

Daarnaast hebben wij ons erg verbaasd over de 

opname van de Vlaamse gaai, de Garrulus glanda-

rius, in, zoals ik het noem, de bestrijdingscatalogus, 

op basis van twee gemelde schadegevallen in 2005 

en één gemeld schadegeval in 2006 van maar liefst 

e 341. Is dit reden voor afschot? Dan kies ik liever 

voor een bijdrage aan een alternatieve methode of 

een uitkering van de schadevergoeding. Dat kan er 

nog net af met e 48.000.000 overschot op de jaarre-

kening. Ons amendement hierover betreft daarom 

het verwijderen van pagina 38 uit bijlage III van de 

beleidsnota:

Amendement A5 (GroenLinks, PvdD, D66, SP): 

Vlaamse gaai.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008 ter behandeling van de Beleidsnota 

Flora- en faunawet Provincie Utrecht;

besluiten in de beleidsnota te verwijderen:

Bijlage 3, pagina 38 behandelende “Gaai (garrulus 

glandarius)”.

Toelichting:

De gaai, beter bekend als de Vlaamse gaai, komt 

voor op de lijst van op grond van ontheffing met het 

geweer te bejagen soorten wegens schade aan de fruit-

teelt.

In 2006 betrof dit slechts 1 gemeld geval met een 

schade van welgeteld e 341. Gezien dit bedrag vraagt 

onze fractie zich af of wij hier niet met een kanon op 

een gaai schieten, of in zo’n enkel geval niet alter-

natieve methoden denkbaar zijn, en of zo’n specifiek 

geval opname in deze “afschotbijlage” noodzakelijk 

maakt.

Onze fractie is er tevens niet geheel van overtuigd dat 

een dergelijke schade lokaal enkel en alleen aan de 

vogelsoort gaai zou zijn te wijten.

Terzijde zij vermeld dat de Vlaamse gaai (Duits: 

Eichelhäher; Frans: Geai des chénes) een vogel van 

ecologisch belang is vanwege zijn rol in de versprei-

ding van de eik.

Tot slot. De gedeputeerde liet ons, na vragen van 

de fractie van de ChristenUnie, tijdens de commis-

siebehandeling weten dat de handhaving van de wet 

noodzakelijkerwijs tekortschiet vanwege het gebrek 

aan middelen. Wellicht komen wij samen met andere 

partijen, waaronder de ChristenUnie, bij de behande-

ling van de voorjaarsnota, hierop terug. Dit is in elk 

geval alvast een aanbod aan de andere partijen.

De VOORZITTER: De motie en het amendement 

zijn voldoende ondertekend en maken derhalve 

onderdeel uit van de beraadslagingen. Zij kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de 

Voorzitter! De Flora- en faunawet gaat niet over 

schieten, maar over beschermen; beschermen van 

in het wild levende planten- en diersoorten. De 

provincie heeft van het Rijk een aantal taken en 

bevoegdheden gekregen. Deze worden geregeld 

in de beleidsnota die wij vandaag bespreken; het 

instellen van beschermde leefgebieden en het 

maken van afspraken over beheer van diersoorten. 
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Het is begrijpelijk dat de aandacht vooral naar het 

laatste uitgaat. De provincie verleent vrijstellingen 

en ontheffingen voor het verjagen van dieren met 

ondersteunend afschot. Dat klinkt niet leuk en dat 

is het ook niet. 

In het algemeen vinden wij dat met deze beleids-

nota een goed evenwicht is gevonden tussen de 

verschillende belangen. Wij vinden dat deze nota 

een goede basis biedt voor de uitwerking in het 

Faunabeheerplan. Eventuele amendementen op 

de nota zullen wij dan ook beoordelen vanuit dit 

uitgangspunt. En om even in de terminologie te 

blijven: wij willen geen grote gaten schieten in deze 

beleidsnota.

De nota noemt naast afschot twee vormen van 

preventie, namelijk populatiebeheer en gebiedsin-

richting. Ons standpunt is dat hiervoor voldoende 

aandacht moet komen, zodat afschot niet meer of 

in mindere mate noodzakelijk is. Wij zijn dan ook 

blij met het memorandum van 6 mei jl., waarin 

gedeputeerde Krol voorstelt een passage toe te 

voegen aan de beleidsnota, namelijk: samen met 

het Faunafonds de inzet en de mogelijkheden van 

de beschikbare preventieve middelen uit te werken, 

om het doden van beschermde diersoorten zo veel 

mogelijk te voorkomen. Ik ga ervan uit dat die 

passage integraal onderdeel is van de besluitvor-

ming vandaag. Daarbij is wel onze vraag wat de 

gedeputeerde precies verstaat onder “beschikbare 

preventieve middelen”. Het handboek van het 

Faunafonds noemt een hele lijst met beschikbare 

middelen, maar zoals wij in het symposium 

gehoord hebben, zijn veel van deze preventieve 

middelen niet toereikend omdat zij niet werken.

Er zijn veel onderzoeken naar alternatieven; het 

ene is meer succesvol dan het andere. Krijgen deze 

onderzoeken de aandacht die zij verdienen? Komen 

succesvolle alternatieven wel echt boven drijven 

of is hiervoor een zetje in de rug nodig? Daarvoor 

moeten provincie en Faunafonds samen afspraken 

maken. Wij hebben de motie van de fractie van 

GroenLinks daarover gelezen en steunen die van 

harte. Wij hebben graag onze handtekening daar-

onder gezet. 

In de commissievergadering hebben wij vooral 

de nadruk gelegd op ecologische onderzoeken en 

handhaving. Het is duidelijk dat deze twee onder-

delen van essentieel belang zijn in het kader van de 

Flora- en faunawet, maar dat deze op onvoldoende 

niveau uitgevoerd worden. Meer ecologisch onder-

zoek en meer handhaving betekent namelijk dat er 

meer geld vrijgemaakt moet worden. Wij zullen bij 

de voorjaarsnota met een voorstel hiervoor komen. 

Op dat moment kunnen wij een integrale afweging 

maken en kan, als Provinciale Staten daartoe 

besluiten, met ingang van 2009 extra budget 

worden vrijgemaakt om ecologisch onderzoek en 

handhaving op een verantwoord niveau te brengen.

Tot slot hebben wij een opmerking over de deregu-

leringstoets. Ik verwijs in dat verband graag naar de 

opmerkingen vanuit de fractie van de VVD.

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

In het belang van het kind, dat straks bij het onder-

werp Utrechtse Jeugd Centraal aan de orde komt, 

houd ik het heel kort.

Ik sluit mij gemakshalve aan bij de opmerkingen 

van de heer Kloppenborg van de fractie van 

GroenLinks, maar ook bij de kritische toon van 

de fractie van de SP over deze beleidsnotitie. Wij 

onderbouwen en onderstrepen onze visie wat deze 

beleidsnotitie betreft, door de steun die wij aan een 

aantal moties van de fracties van GroenLinks en de 

PvdD hebben gegeven 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Het bijzondere van deze nota Flora- en 

faunawet, zo vinden wij, is dat men zich in deze 

nota heel specifiek in het wel en wee van welgeteld 

één diersoort blijkt te hebben verdiept, namelijk in 

reeën. Voor alle diersoorten geldt dat er periodes 

kunnen voorkomen van beperktere voedselmoge-

lijkheden; van koolmees tot eekhoorn en van haas 

tot eend: allemaal kennen zij dat probleem. Echter, 

alleen over de zogenaamde voedselstress van reeën 

maakt men zich blijkbaar zorgen, en wel zo veel dat 

zij om die reden maar gewoon afgeschoten worden. 

Je weet maar nooit of zij misschien honger kunnen 

krijgen. Nee, dat weet je inderdaad nooit. Het 

bijzondere van de natuur is echter, dat het aantal 

nakomelingen van dieren afhankelijk is van het 

voedselaanbod en de voortplantingsgelegenheden 

van een bepaald gebied. Met andere woorden: de 

draagkracht van het gebied. De biologen onder ons 

zullen dat ongetwijfeld weten. Schiet je de dieren af, 

dan neemt het aantal jongen toe, omdat het voed-

selaanbod gelijk blijft. Het blijft dus dweilen met de 

kraan open. Er is enig verschil in dezen, namelijk 

dat sommige partijen dat wellicht plezierig vinden.



- 19 mei 2008, pag. 63 -

In de waterleidingduinen van Noord-Holland 

is men op een gegeven moment gestopt met het 

beheren van de populatie van reeën. Het aantal 

nam niet toe en er was geen opvallende stijging in 

het aantal reeën dat overleed door voedselgebrek. 

In de provincie Utrecht worden de reeën nog steeds 

wel afgeschoten. Hiervoor worden als redenen 

bijvoorbeeld aangevoerd: schade aan gewassen en 

bomen en verkeersveiligheid. In hoeverre de grootte 

van een populatie de verkeersveiligheid beïnvloedt, 

is hier echter naar mijn weten niet onderzocht. En 

dan nog: het is de vraag of de populatie toeneemt 

na het stoppen met populatiebeheer. Zie het voor-

beeld in Noord-Holland. Wat betreft de schade aan 

gewassen en bomen? Dat is niet in kaart gebracht. 

Hierbij kan dus gewoon volstaan worden met een 

artikel 68-ontheffing ingeval schade is aangetoond 

en de preventieve maatregelen onvoldoende gewerkt 

blijken te hebben.

Het blijft voor ons, gezien dit alles, een raadsel 

hoe je met goed fatsoen kunt beweren dat het goed 

is voor de dieren om ze af te knallen, omdat het 

mogelijk is dat zij in de toekomst eventueel om een 

andere reden komen te overlijden. Is dit wat wij 

onder natuur verstaan? Ik wil bij dezen dan ook 

een amendement indienen, mede namens de frac-

ties van de SP, D66 en Mooi Utrecht, gericht op het 

stopzetten van populatiebeheer van reeën:

Amendement A6 (PvdD, SP, D66, Mooi Utrecht): 

populatiebeheer reeën.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, ter behandeling van de beleidsnota 

Flora- en faunawet;

besluiten in bovengenoemde beleidsnota te verwijde-

ren:

1. in de beleidsregels voor vrijstelling, ontheffing en 

aanwijzing (bijlage 3) op pagina 52 de passage 

“Groei van de reeënpopulatie kan leiden tot 

voedselstress. Dit kan weer leiden tot schade aan 

flora en fauna. Vanuit ethisch oogpunt wordt 

voedselstress onwenselijk geacht. Ontheffingen 

voor afschot worden verleend op basis van een 

door Gedeputeerde Staten goedgekeurd reeënbe-

heerplan.”

2. in het hoofdstuk ‘Faunabeheer’ op pagina 13 de 

paragraaf over reeën.

3. in het hoofdstuk ‘Instrumentarium’ op pagina 10 

de passage: “Voor het ree wordt de stand beperkt 

door middel van een aanwijzing in het kader van 

het populatiebeheer van grote hoefdieren. Dit is 

nader beschreven in paragraaf 3.5.1.”

Toelichting:

De provincie Utrecht kiest voor planmatig popu-

latiebeheer voor reeën. Als motivatie voor het 

ontheffingenbeleid wordt aangegeven dat groei van 

de reeënpopulatie kan leiden tot voedselstress en 

dat dit kan leiden tot schade aan flora en fauna. 

Gebrek aan voedsel kan echter bij alle dieren en 

diersoorten voorkomen. Het zou ondoenlijk zijn om 

in alle dierpopulaties in te grijpen om voedselstress 

te voorkomen. Bovendien is gebrek aan voedsel een 

belangrijk natuurlijk terugkoppelingsmechanisme 

dat de populatieomvang beperkt. Het is dan ook 

niet nodig om een populatie te beheren. Daarnaast 

hangt het moment dat voedselstress optreedt af van 

de draagkracht van het gebied en de draagkracht van 

een gebied kan niet of niet precies voorspeld worden 

(ecologen spreken over koffiedikkijken). De uitkomst 

van voedselcompetitie is ook niet of nauwelijks te 

voorspellen. Voedselstress (op populatieniveau) is dus 

geen goede reden om dieren te doden.

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Waarom verloopt dit niet via de weg 

van De Faunabeheereenheid? Ik ben zelf niet zo 

goed ingevoerd in dit onderwerp en houd mij er 

pas sinds kort mee bezig. Bij mij komt de vraag op, 

als ik de stukken lees, of het dierenbeheer en het 

voorkomen van schade allemaal besproken en vast-

gesteld wordt in de Faunabeheereenheid. Waarom 

kunnen wij daar niet op wachten?

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! In de Faunabeheereenheid spelen 

bepaalde belangen een rol. De PvdD heeft al 

gevraagd of de Faunabeheereenheid de juiste 

instantie is om dit soort zaken te beoordelen. Er 

spelen dus heel veel belangen mee. Voor sommigen 

is het een belang om gewoonweg reeën af te schie-

ten. Dat speelt sowieso een rol. De vraag is daarom 

of je niet vanuit de provincie al moet kijken naar 

het beleid. Het gaat vandaag om het beleid. Het 

gaat niet om de uitvoering van beleid, maar het 

gaat daadwerkelijk om het stellen van de kaders. 

Straks zal het Faunabeheerplan vastgesteld worden. 

Als Provinciale Staten hebben wij daarover niets 
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te zeggen. Hier gaat het om een bepaalde principe, 

namelijk in hoeverre je vindt dat er populatiebeheer 

toegepast moet worden vanuit het principe van 

voedselstress of iets dergelijks. 

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil toch even zeggen dat Provinciale 

Staten er formeel niets mee te maken hebben, maar 

dat de plannen wel ter inzage en ter inspraak voor-

gelegd worden. Iedereen kan er dan over zeggen wat 

hij of zij ervan vindt. En daarna worden plannen 

pas vastgesteld.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Het Faunabeheerplan wordt niet door 

Provinciale Staten vastgesteld. Het publiek kan er 

inderdaad op reageren; het komt ter inspraak te 

liggen. Provinciale Staten hebben er echter niets 

over te zeggen. Waar het nu over gaat, is de beleids-

nota en daarop diende ik een amendement in. Een 

amendement indienen op het Faunabeheerplan is 

niet mogelijk.

Een ander punt. Met het lot van katten en hun 

eigenaren leeft men duidelijk minder mee. Op het 

moment dat een kat, vaak ’s ochtend en ’s avonds, 

buiten ‘in het veld’ wordt aangetroffen, krijgt het 

de stempel “verwilderd” en mag de kat afgeschoten 

worden. Natuurlijk kan men op die manier niet 

bepalen of een kat verwilderd is. Op jaarbasis 

worden er in de provincie Utrecht zo’n 1000 katten 

afgeschoten. Veel eigenaren hebben op deze wijze 

hun kat verloren. Waarschijnlijk worden er vooral 

veel katten afgeschoten rond recreatieterreinen, 

campings en dergelijke, en rond industrieterreinen. 

De Dierenbescherming is bereid mee te denken 

over oplossingen indien zich daar problemen 

voordoen. De Dierenbescherming kan bijvoorbeeld 

voorlichting geven, ervoor zorgen dat mensen die 

een kat meenemen naar een camping, de kat ook 

weer mee terug nemen en ervoor zorgen dat de 

katten worden gevangen en worden gesteriliseerd. 

Wij willen dan ook in aansluiting op de oproep van 

mevrouw Swets om naar alternatieven op zoek te 

gaan, mede namens de fracties van de SP, D66 en 

Mooi Utrecht, een amendement indienen, gericht 

op het verwijderen van de verwilderde kat van de 

artikel 67-lijst:

Amendement A7 (PvdD, SP, D66, Mooi Utrecht): 

verwilderde katten.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, ter behandeling van de beleidsnota 

Flora- en faunawet;

besluiten in de beleidsnota te verwijderen:

“verwilderde kat” op pagina 14 in de passage: 

“Daarom heeft de provincie Utrecht alle jachtakte-

houders aangewezen als categorie van personen die de 

stand van Verwilderde postduif, Verwilderde kat en 

Soepgans (Verwilderde boerengans) in de provincie 

Utrecht mogen beperken.”

Toelichting:

Gedeputeerde Staten achten het wenselijk om de 

stand van de verwilderde kat te beperken en heeft 

daarom alle jachtaktehouders aangewezen als catego-

rie van personen die de stand van deze dieren mogen 

beperken. Ten eerste is het onderscheid tussen verwil-

derde katten en huiskatten niet te maken, waardoor 

in het verleden vele eigenaren hun kat verloren ten 

gevolge van afschot. Ten tweede treden ‘problemen’ 

met verwilderde katten vooral op in de bebouwde 

kom. De Dierenbescherming biedt daarvoor in 

samenwerking met diverse gemeenten een dier- en 

mensvriendelijk alternatief. De Dierenbescherming 

heeft namelijk een ontheffing van het ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 

het vangen, neutraliseren en terugplaatsen van deze 

dieren om de problemen te beperken. Voorts is uit 

onderzoek niet gebleken dat verwilderde katten een 

gevaar vormen voor de vogelstand of dat zij op een 

andere manier een ecologisch evenwicht zouden 

verstoren. Daarom is beperking in het buitengebied 

niet nodig op grond van huidige inzichten. Mocht 

er rond recreatieterreinen of industrieterreinen 

sprake zijn van verwilde kattenoverlast dan kan de 

Dierenbescherming meedenken en eventueel gebruik 

maken van de ontheffing voor de TNR-methode 

(Trap, Neuter and Return). De Dierenbescherming 

kan dan deelnemen aan overleggen met de camping- 

en of recreatiegebiedhouders en bedrijven op indu-

strieterreinen, voorlichting geven aan deze groep 

personen en in het allerlaatste geval de TNR-methode 

toepassen onder bepaalde strikte voorwaarden.

Ook verwilderde duiven staan op de artikel 

67-lijst. Al heel lang wordt de verwilderde postduif 

bestreden door middel van wegvangen en doden. 

Het gaat om massale vang- en dodingsacties. 

Het helpt echter niets; telkens opnieuw vindt het 
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plaats. Het probleem is namelijk dat de populatie 

zich door deze vangacties verjongd en de jonge 

populatie heeft een groter reproductievermogen. 

De hoeveelheid duiven neemt daardoor na de 

vangactie razendsnel weer toe en dan zit je weer op 

het oude niveau. Er bestaat echter een diervrien-

delijke en structurele oplossing, die in Duitsland 

al lang wordt toegepast en die inmiddels ook in 

een aantal steden in Nederland wordt toegepast. 

Deze methode behelst dat er duiventillen worden 

opgericht, waarin de eieren vervangen worden door 

kunsteieren. Dit leidt tot een structurele daling van 

het aantal duiven. Nu zou je dus verwachten dat 

men in Nederland daarvan leert. Er is inmiddels 

een aantal steden, waar dit wordt toegepast. Ook 

in de gemeente Utrecht kent men het probleem al 

vele jaren en probeert te komen tot de oprichting 

van duiventillen. Om verschillende redenen stokt 

het proces echter. Het voert te ver daar nu verder 

op in te gaan. Wij vinden het in elk geval triest 

dat daar nog steeds de dieronvriendelijke en niet 

de duurzame methode wordt toegepast. Gezien de 

ambities van dit college voor duurzaamheid, willen 

wij dan ook een verzoek doen aan Gedeputeerde 

Staten hierin een bemiddelende en stimulerende rol 

te vervullen naar de gemeenten toe. Daartoe willen 

wij, mede namens de fracties van Mooi Utrecht, de 

SP en D66, een motie indienen, luidende:

Motie 7 (PvdD, SP, D66, Mooi Utrecht): verwil-

derde duiven.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008 ter behandeling van de beleidsnota 

Flora- en Faunawet;

constaterende:

1. dat Gedeputeerde Staten het wenselijk achten de 

stand van de verwilderde postduif te beperken;

2. dat Gedeputeerde Staten alle jachtaktehouders 

en, voorzover het betrokken gemeentebestuur hun 

dat schriftelijk heeft toegestaan, beroepsmatige 

dierbestrijders heeft aangewezen als categorie 

van personen die de stand van deze dieren mogen 

beperken;

overwegende:

1. dat de verwilderde postduif reeds zeer lang bestre-

den wordt door middel van wegvangen en doden 

en desondanks qua populatie niet structureel 

afneemt;

2. dat het vangen en doden van duiven niet leidt 

tot een structurele oplossing van eventuele schade 

door en overlast van stadsduiven;

3. dat het wegvangen en doden van duiven alleen 

betekent dat open plaatsen ontstaan, die snel 

zullen worden opgevuld door nieuwe exemplaren;

4. dat een versnelde reproductie van overgebleven 

vogels ontstaat;

5. dat hierdoor de populatie stadsduiven zelfs groter 

kan worden dan vóór het wegvangen het geval 

was;

6. dat in Aken men na zeer langdurige bestrijding 

overgegaan is op geboorteregulatie door middel 

van duiventillen waarin de duiven gevoederd 

worden en het vervangen van de eieren door 

kunsteieren;

7. dat de toepassing van de geboorteregulatie in 

Aken geleid heeft tot een daling van de duiven-

populatie, hetgeen niet bereikt kon worden met 

bestrijding;

8. dat na gebleken succes ook in veel andere steden 

in Duitsland (o.a. Hannover en Augsburg) 

duiventillen geplaatst zijn en duiven niet meer 

gevangen en gedood worden;

9. dat door de duiven van eten, drinken en nestgele-

genheid te voorzien in een duiventil, niet alleen de 

populatie kan worden beheerst, maar ook overlast 

in de omgeving van het duivenverblijf kan worden 

opgeheven;

spreken als hun mening uit:

dat geboorteregulatie een effectieve, duurzame en 

meer diervriendelijke methode is dan bestrijding door 

middel van doding;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

samen met de gemeentebesturen op zoek te gaan 

naar mogelijkheden om door middel van duiventil-

len de populatie van verwilderde postduiven te 

beheersen, zodat bestrijding door beroepsmatige 

dier¬be¬strij¬ders achterwege kan blijven,

en gaan over tot de orde van de dag.

Wij zijn het ook als een verantwoordelijkheid van 

de provincie, omdat de provincie heeft besloten 

verwilderde duiven op de artikel 67-lijst te plaatsen. 

Het is dus beleid van de provincie Utrecht. Als 

provincie kan men ook besluiten de verwilderde 

duiven niet op die lijst te plaatsen. Gezien het feit 
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dat wij dat wel hebben gedaan, zie ik daar een 

specifieke verantwoordelijkheid voor ons wegge-

legd.

Ook de boerengans – oneerbiedig “soepgans” 

genoemd – staat op de artikel 67-lijst. Aangezien 

voor de bestrijding van de eventuele overlast 

door deze dieren alternatieven bestaan, namelijk 

herplaatsing en nestbeheer, willen wij ervoor 

pleiten ook hier maatregelen toe te passen en 

organisaties in te schakelen, zoals “Hofganzen”, om 

meer diervriendelijke oplossingen toe te passen. Bij 

dezen willen wij dan ook, mede namens de fracties 

van D66, de SP en Mooi Utrecht, een amendement 

indienen, gericht op het verwijderen van de boeren-

gans van de artikel 67-lijst:

Amendement A8 (PvdD, SP, D66, Mooi Utrecht): 

verwilderde boerengans.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, ter behandeling van de beleidsnota 

Flora- en faunawet;

besluiten in de beleidsnota te verwijderen:

“Soepgans (Verwilderde boerengans)” op pagina 14 

in de passage “Daarom heeft de provincie Utrecht 

alle jachtaktehouders aangewezen als categorie van 

personen die de stand van Verwilderde postduif, 

Verwilderde kat en Soepgans (Verwilderde boeren-

gans) in de provincie Utrecht mogen beperken.”

Toelichting:

Gedeputeerde Staten achten het wenselijk om de 

stand van de gedomesticeerde gans te beperken en 

heeft daarom alle jachtaktehouders aangewezen als 

categorie van personen die de stand van deze dieren 

mogen beperken. Het doden van gedomesticeerde 

ganzen is echter niet nodig, aangezien er alterna-

tieve oplossingen mogelijk zijn in overleg met de 

Dierenbescherming. Gedomesticeerde ganzen kunnen 

worden gevangen en herplaatst. Daarnaast is nestbe-

heer mogelijk. Het inzetten van jagers is onnodig en 

zorgt voor veel dierenleed.

Tot slot wil ik onze waardering uiten voor de 

toezegging van gedeputeerde Krol om zinvolle 

onderzoeksvoorstellen voor te leggen aan het 

Faunafonds en/of de mogelijkheid te bezien om zelf 

onderzoek te laten uitvoeren. In aansluiting op de 

bevindingen in de uniforme alternatieve preven-

tieve maatregelen voor gewasschade, willen wij dan 

ook graag een voorstel indienen voor het laten doen 

van onderzoek naar de mogelijkheid van inzaaien 

van witte klaver in niet-productiegebieden in de 

provincie Utrecht. Het is bekend dat als je de foera-

geergebieden laat zoals ze nu zijn ingesteld, ganzen 

de neiging hebben terug te blijven komen naar die 

gebieden. Ganzen hebben een lerend vermogen, 

zoals eerder al is gezegd vanavond, dus als wij ze 

aanleren naar productiegebieden te gaan, betekent 

het dat zodra de foerageerperiode voorbij is, zij nog 

steeds naar die gebieden toe gaan. Dat veroorzaakt 

natuurlijk veel overlast voor de periode. Als wij er 

nu voor zorgen dat die ganzen überhaupt niet, dus 

ook niet in de foerageerperiode, naar de productie-

terreinen, ofwel de agrarische terreinen, toegaan, 

dan kunnen wij dus gebruik maken van het lerend 

vermogen van de ganzen. Met witte klaver kunnen 

ganzen gelokt worden naar gebieden waar zij geen 

overlast veroorzaken, zodat boeren naar verwach-

ting minder of geen schade meer ondervinden van 

ganzen. Hiertoe dienen wij, mede namens de frac-

ties van de SP, D66 en Mooi Utrecht, de volgende 

motie in:

Motie M8 (PvdD, SP, D66, Mooi Utrecht): alterna-

tieve foerage ganzen.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, ter behandeling van de beleidsnota 

Flora- en Faunawet;

constaterende:

1. dat de rust- en broedgebieden te weinig voedsel 

of te weinig aantrekkelijk voedsel bieden voor de 

ganzen, waardoor zij op productiegronden gaan 

foerageren en aldus schade kunnen berokkenen;

2. dat er steeds minder maatschappelijk draagvlak is 

voor het afschieten van ganzen als antwoord op de 

problemen die door deze ganzen in productiege-

bieden kunnen worden veroorzaakt;

3. dat er vele hectares onbemest land niet voor 

productie zijn bestemd, maar van aantrekkelijke 

foerage voor ganzen voorzien kunnen worden;

overwegende:

1. dat witte klaver door de symbiose met stikstofbin-

dende bacteriën zichzelf bemest;

2. dat grauwe ganzen deze witte klaver vijf keer 
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liever eten dan bemest gras;

3. dat witte klaver de biodiversiteit bevordert, 

omdat witte klaver zorgdraagt voor een rijker 

bodem¬leven dan gras en vele andere insecten 

aantrekt, die onder meer als voedsel kunnen 

dienen voor weide¬vogels;

4. dat de provincie in samenwerking met de water-

schappen haar verantwoordelijkheid kan nemen 

voor het inzetten van voldoende areaal met witte 

klaver of gras met klaver als natuurbevorderend 

alternatief in de niet-productievelden en natuur-

gebieden nabij de rust- en nestelgebieden en weg 

van de velden waar ganzen overlast veroorzaken;

5. dat het toepassen van witte klaver in niet-

productievelden naar verwachting een leerproces 

bij ganzen zal bewerkstelligen, waardoor ze zich 

vooral op die velden zullen oriënteren;

6. dat het toepassen van witte klaver daardoor 

structureel en systematisch kan bijdragen aan 

vermindering van de ganzenschade, zoals die door 

agrariërs wordt ervaren;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

l te laten onderzoeken welke gebieden geschikt zijn 

voor alternatieve foerage door middel van het 

inzetten van klaver;

l bij wijze van proef vervolgens over te gaan tot het 

experimenteren met het inzetten van witte klaver 

in een aantal gebieden waar ganzen uitgenodigd 

worden te foerageren;

l na een proef van twee jaar bevindingen terug te 

rapporteren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Mevrouw Dik zei al dat een duwtje in de rug 

gewenst is voor ontwikkeling en inzet van alter-

natieven. Daar sluiten wij ons graag bij aan. Wij 

denken dat dit een goede manier is om dat in gang 

te zetten.

De VOORZITTER: De moties en amendementen 

zijn voldoende ondertekend en maken derhalve 

onderdeel uit van de beraadslagingen. Zij kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Heeft deze gedeputeerde een lerend 

vermogen? Die vraag wil ik graag positief beant-

woorden. Ik heb in de afgelopen maanden meer 

geleerd over verschillende diersoorten dan ik in de 

43 jaar hiervoor geleerd heb. Het begon al de eerste 

zaterdag dat ik de nestvlotjes in de Demmerikse 

Polder heb mogen openen. Ik zal u eerlijk opbiech-

ten dat ik voor die dag nog nooit gezien had hoe 

de zwarte stern precies met die nestvlotjes omging. 

Dus op de vraag van de fractie van de SP of de 

gedeputeerde wel wat leert, ook in zijn portefeuille 

over het onderwerp dieren en dierenwelzijn, zeg ik: 

ik doe mijn uiterste best. Maar ook vandaag heb ik 

weer dingen geleerd.

Laat duidelijk zijn dat de beleidsnota Flora en 

fauna, zoals die een aantal jaren in deze provincie 

functioneert, op zichzelf goed functioneert. Wij 

hebben een beleid waarin wij juridisch correct 

geformuleerd hebben dat de bescherming van de 

dieren in Nederland voorop staat en dat je alleen 

in bijzondere omstandigheden ervoor mag kiezen 

te verjagen, te verstoren of te bejagen. Wij vergeten 

dat in de discussie die wij vandaag voeren nog wel 

eens. Wij hebben namelijk de neiging de discus-

sie te centreren naar het bejagen. Het gaat echter 

ook om het verstoren en verjagen. De essentie van 

de Flora- en faunawet, zoals die op rijksniveau 

besproken is, gaat natuurlijk niet over die drie 

onderwerpen. Wij hebben echter op provinciaal 

niveau een aantal taken als het gaat over vrijstelling 

en ontheffing. Daarom centreert ons document zich 

tot die elementen waarin wij een taak hebben. Wij 

praten dus niet over de grote mate van bescherming 

die in de Flora- en faunawet geregeld is. Die vinden 

wij uiteraard belangrijk en daar wordt in Utrecht 

ook heel goed op gelet. Die discussie wordt hier 

echter verder niet gevoerd. Wij centreren de discus-

sie rondom die plekken waar wij overlast of schade 

hebben.

Laat helder zijn dat dit college vindt dat als wij 

overlast of schade hebben, wij ons uiterste best 

moeten doen die overlast of schade te beperken 

op alle mogelijke diervriendelijke manieren. En 

dat doen wij. De moties en amendementen vragen 

allemaal aan het college: doet u wel goed uw best 

om na te denken over alternatieve vormen van 

schadebeperking, overlegt u daarover wel met 

andere provincies, doet u daar in IPO-verband wel 

veel aan? In alle provincies worden dezelfde discus-

sies gevoerd en in alle provincies zijn colleges effec-

tief bezig om met elkaar te overleggen en vragen 

elkaar: hoe doen jullie dat, zijn er alternatieven te 

bedenken en welke werken er wel en welke werken 

er niet?
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Er blijft één categorie over: beschermde gebieden, 

waarbij er een aantal plekken is waar ontheffing 

mogelijk is als er zich schade of overlast voordoet. 

Kijken wij naar het voorliggend stuk, dan wordt 

gedefinieerd in welke gevallen en voor welke 

diersoorten daarvan sprake kán zijn. Wat voorligt, 

is geen notitie waarin wij – dat klonk namelijk 

enigszins door in een aantal bijdragen – vandaag 

afspreken dat bepaalde diersoorten vogelvrij zijn. Ik 

hoorde het woord “plezier” in een van de bijdragen 

vallen, maar er staat hier niemand achter de tafel te 

springen als er ergens een vrijstelling of een onthef-

fing wordt verleend. Als je echter geconstateerd hebt 

dat er overlast en schade plaatsvinden, dan is er de 

mogelijkheid op een aantal plekken via vrijstelling 

of ontheffing te verstoren, te verjagen of, inderdaad, 

te bejagen. De essentie van het voorstel is, als wij 

het opgenomen hebben in de lijst waarvoor vrijstel-

ling of ontheffing mogelijk is, dat het mógelijk is 

om dat te doen als er schade of overlast is. Ik kijk 

even naar mevrouw Bodewitz: het is echt niet zo 

dat voor een aantal soorten het altijd toegestaan is 

dat zij zomaar bejaagd worden. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Het ging in mijn betoog om de artikel 

67-soorten. De soorten die op basis van artikel 

67 zijn aangewezen, betreft soorten waarvan de 

provincie zegt de stand van de populatie te willen 

beperken. Het zijn onbeschermde diersoorten, maar 

op het moment dat zij op de lijst worden geplaatst, 

betekent het dat zij per definitie afgeschoten mogen 

worden.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat klopt, maar ik doelde eigenlijk op 

de categorieën die wij ook nog besproken hebben in 

het kader van vrijstelling en ontheffing. Ik deel dus 

de conclusie van mevrouw Bodewitz dat er situaties 

zijn waarbij onbeschermde dieren, die onder artikel 

67 vallen, bejaagd mogen worden in het kader van 

populatiebeheer.

Ik ga even over tot de vragen die gesteld zijn. De 

fractie van het CDA heeft gezegd dat wij op z’n 

minst goed nadenken over alternatieve methoden 

voor schadebeperking en zij wil de hele keten – 

Faunabeheerplan en de beleidsnota – nog een keer 

terug zien om te bekijken of dat allemaal goed gaat. 

Ik heb die toezegging gedaan in de commissiever-

gadering en die herhaal ik bij dezen. 

De fractie van de VVD heeft gezegd dat de 

dereguleringstoets, met name het elektronisch 

formulier, voor haar belangrijke punten zijn. De 

dereguleringstoets is echter nog niet zover dat wij 

deze beleidsnota Flora- en faunawet – het gaat 

vandaag overigens om een actualisering daarvan 

– ‘langs de lat te leggen’. Dat zou inderdaad voor 

het vervolgtraject en bijvoorbeeld ook voor het 

Faunabeheerplan wel mogelijk zijn. Ik zeg de Staten 

toe dat wij in het licht van de dereguleringstoets, 

ook voor wat betreft de rest van de keten, dat nog 

eens zullen bezien. Ik heb dat zo-even ook gezegd 

tegen mevrouw Swets. Het kan onze bedoeling 

in dit huis niet zijn de zaak ingewikkelder en 

complexer te maken. Wij moeten ons echter wel 

realiseren dat in het algemeen elke vrijstelling of 

ontheffing in dit land de juridische procedure in 

gaat. Onze ervaring is dat de manier waarop het 

huiswerk zoals dat in Utrecht op dit punt gemaakt 

is, in hogere instanties overeind blijft. Je mag 

aannemen dat je het daarom ook goed georgani-

seerd wilt hebben. 

De fractie van de SP heeft enkele kritische opmer-

kingen gemaakt over het lerend vermogen van 

deze gedeputeerde, waarop ik overigens altijd 

graag wordt aangesproken. Deze provincie en ook 

alle andere provincies en het ministerie van LNV 

denken serieus na over alternatieve vormen van 

schadebeperking. Als iets serieus bedacht wordt, 

het werkt en het heeft effect, waarom zou je het 

dan niet gebruiken? Wij hebben in Nederland wel 

afgesproken dat je dat dan ook afspreekt met het 

Faunafonds. In die zin ligt er geen verschil van 

mening tussen de opstelling van de SP en de opstel-

ling van het college van Gedeputeerde Staten. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Je weet pas of iets werkt, op het moment 

dat je iets probeert. Dat wilde ik duidelijk maken. 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Daarover is een motie ingediend, 

waarop ik straks nog even terugkom als ik de 

vragen beantwoord van de fractie van GroenLinks. 

Die motie zegt: denk goed na over alternatieve 

vormen van schadebeperking en doe dat samen 

met provincies en doe dat ook in IPO-verband, 

zoals Noord-Holland dat doet. Laat ik maar direct 

zeggen dat het college positief denkt over deze 

motie. Deze motie, motie M6, kan ook zo gelezen 
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worden, dat het college het als een oproep ziet op 

een manier waarop het college dat al doet. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Is gedeputeerde Krol bereid om het 

zoeken naar preventieve mogelijkheden op te 

nemen in de tekst? Dat is voor ons stemgedrag 

namelijk belangrijk.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb bij de beantwoording van de 

vragen die in de commissie zijn gesteld duidelijk 

gemaakt dat wij de bereidheid hebben dit serieuze 

en gezamenlijke onderzoek naar alternatieven op 

te nemen in de tekst. Dat heb ik hierbij herhaald. 

Daarmee voldoen wij feitelijk aan hetgeen in motie 

M6 wordt gevraagd over alternatieve methodes.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Komt dat erop neer dat het college de 

motie overneemt?

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Inderdaad. Dat hebben wij zo bedoeld 

bij het beantwoorden van de vraag.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan trekken wij deze motie in.

De VOORZITTER: Motie M6 is ingetrokken.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er zijn opmerkingen gemaakt door de 

fractie van de ChristenUnie, waarbij heel precies 

werd aangegeven hoe de Flora- en faunawet en zijn 

bescherming in elkaar zit en hoe je via leefgebieden, 

beheer en vrijstelling en ontheffing tot een zorgvul-

dig faunabeheer kunt komen, waarbij jacht nooit 

een plezier is, maar alleen een ultiem middel, alleen 

als het niet anders kan. Ook vroeg de fractie van 

de ChristenUnie om een serieus onderzoek naar 

alternatieve mogelijkheden en kondigt aan meer 

geld voor handhaving en ecologisch onderzoek te 

wensen. Over dat laatste moeten wij de discussie 

met de Staten afwachten, maar voor de rest kon ik 

mij heel goed vinden in het betoog over de Flora- 

en faunawet.

De fractie van de PvdD heeft een aantal voorstel-

len gedaan, waarbij specifieke diersoorten van de 

artikel 67-lijst zouden moeten gehaald. Dat gaat 

met name over de duiven, de boerenganzen en de 

verwilderde katten. Die voorstellen zou het college 

niet willen ondersteunen.

De VOORZITTER: Wenst iemand het woord in de 

tweede termijn? Dat is het geval.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! De reactie van de gedeputeerde roept 

bij mij de vraag op waarom hij afwijzend staat 

tegenover onze amendementen. Er wordt door de 

gedeputeerde alleen gezegd dat het om specifieke 

diersoorten gaat. Deze beleidsnota gaat ook inder-

daad over diersoorten; alleen maar over diersoor-

ten. Van iedere diersoort wordt exact vermeld wat 

de problemen zijn en wat de provincie als mogelijke 

oplossingen ziet. Het lijkt mij daarom niet meer 

dan terecht dat wij het over specifieke diersoorten 

hebben. Ik had het natuurlijk algemener kunnen 

stellen. Ik had kunnen vragen dat ik in feite alle 

dieren van de artikel 67-lijst geschrapt wil hebben. 

Dat is echter in dit geval niet mogelijk, omdat er 

ook diersoorten bij staan waarvoor wij niet direct 

een alternatief hebben. Ik heb er daarom voor 

gekozen die diersoorten te noemen, waarvan ik 

weet dat er een alternatief is. Ik vind het niet van 

dierenwelzijn of dierengezindheid getuigen als er 

wordt gezegd: ach, het gaat slechts om specifieke 

diersoorten. Maar daar hebben wij het hier juist 

over: het gaat hier om dieren. 

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Voor de fractie van de PvdA had de 

actualisatie van dit plan gewoon als een sterstuk 

geagendeerd kunnen worden. Wij zijn namelijk 

van mening dat dierenwelzijn heel belangrijk 

is. Daarom hebben wij de motie van de fractie 

van GroenLinks gesteund inzake de alternatieve 

methoden. Verder gaat het om het vaststellen van 

de hoofdlijnen en dient de uitvoering gewoon 

plaats te vinden door Gedeputeerde Staten, de 

Faunabeheereenheid en het Faunafonds. De lande-

lijke wet is het kader en wij willen daaraan in deze 

Staten niet zo heel veel tijd besteden. Wij gaan dus 

akkoord met het plan.

Mevrouw DE GRAAFF (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Laat ik dit maar ‘termijn 1.a’ noemen. 

De gedeputeerde heeft mijn opmerking over het 

elektronisch formulier heel handig verweven in 
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de dereguleringstoets. Ik wil echter graag weten 

wat de stand van zaken is van het elektronisch 

formulier, wat de gedeputeerde daar precies mee 

gaat doen en of het aanvraagvolgsysteem van de 

Faunabeheereenheid daarbij een leidend systeem is. 

Verder heb ik gevraagd hoe de monitoring en het 

handhavingsbeleid een rol gaan spelen en of de 

gedeputeerde daarover wat meer kan vertellen. De 

gedeputeerde heeft daarnaast drie punten genoemd 

op pagina 5 van de aanbiedingsbrief. In hoeverre 

hebben die in het najaar invloed op datgene wat nu 

voorligt?

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor zijn 

toezeggingen. Ook voor mij is deze termijn een 

‘1.a-termijn’. De gedeputeerde is namelijk nog niet 

ingegaan op ons amendement over de Vlaamse 

gaai. Ook ik heb mij bezondigd aan het noemen 

van een specifiek dier. Ik vond dit echter zo merk-

waardig onderbouwd, dat ik mij afvroeg of dit zo 

opgenomen moest worden. 

De VOORZITTER: Mocht de beantwoording van 

de gedeputeerde aanleiding zijn voor mevrouw De 

Graaff nog te komen met een motie of amende-

ment, dan kom ik nog bij haar terug.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Tegen mevrouw Bodewitz van de fractie 

van de PvdD zeg ik het volgende. Ik heb niets 

willen afdoen aan het noemen van specifieke soor-

ten, maar de essentie van het voorstel dat voorligt, 

is dat voor een aantal van de door haar genoemde 

soorten schade dan wel overlast kán plaatsvinden. 

Dan bestaat de mogelijkheid daartegen op te 

treden. Om deze door haar genoemde diersoorten 

op die lijst te laten staan, betekent dat er tegen 

opgetreden kán worden. Laten wij het voorbeeld 

van de duif, de ‘stadsduif ’, maar even nemen, waar-

mee gemeenten enorme problemen hebben. Onder 

invloed – heel terecht – van hun eigen gemeente-

raden wordt in gemeenten heel serieus nagedacht 

over alternatieven en ook daar wordt gediscussieerd 

of dat kan door middel van een duiventil of het 

vervangen van eieren enzovoort. Het zijn allemaal 

alternatieven voor het schieten, omdat de ervaring 

is dat dat maar een zeer tijdelijk effect heeft. Het 

punt daarbij is dat de mogelijkheid blijft bestaan 

om daartegen op te treden op genoemde manier. 

De notitie ademt dan ook de sfeer dat de moge-

lijkheid blijft bestaan, maar dat er bij gemeenten 

zelf – ik wijs nog een keer op het voorbeeld van 

de duiven – ook sterk de behoefte bestaat aan 

alternatieve methodes. Ik kan het zeggen uit eigen 

ervaring, omdat ik als wethouder Ruimtelijke 

Ordening jarenlang te maken heb gehad met een 

planologische procedure van een collega van mij, 

die bovenop een flatgebouw een duiventil wenste 

te realiseren in het kader van een alternatief in 

verband met overlast van duiven.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil daar graag op reageren. De 

gedeputeerde benoemt zelf in feite al het probleem: 

de gemeente Utrecht kampte met het probleem om 

de juiste plek te vinden voor een duiventil. Dat was 

niet het enige probleem, want vervolgens heeft men 

discussies gehad over de vraag of je tegelijkertijd, 

dus naast het opzetten van zo’n duiventil, kunt blij-

ven doorgaan met de bestrijding van de duiven. De 

organisaties die wilden meewerken aan het plaatsen 

van duiventillen, hebben zich teruggetrokken op 

het moment dat de gemeente besloot door te gaan 

met de bestrijding terwijl er zo’n duiventil werd 

geplaatst. Men zit daar nu in een impasse. Daarom 

verzoek ik de gedeputeerde met de gemeente om 

tafel te gaan zitten en te bekijken hoe die impasse 

doorbroken kan worden. Het zou toch van de 

zotte zijn als alleen vanwege een dergelijk verschil 

van mening, eindeloos doorgegaan wordt met het 

bestrijden. Het gaat mij er niet om dat ik duiven 

van de artikel 67-lijst wil halen. Het gaat mij hier 

puur om een interveniërende rol, een bemiddelende 

rol, een stimulerende rol, die ik vraag van de gede-

puteerde voor dierenwelzijn.

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

Wordt er niet een soort struisvogelpolitiek bedre-

ven door te zeggen dat de methodes gewoon in 

stand gehouden moeten worden, terwijl gebleken 

is dat die methodes niet effectief zijn geweest? 

Dan kunnen wij toch veel beter zeggen dat wij ons 

vooral inzetten op die alternatieve methodes in 

plaats van vast te houden aan alle methodes en te 

hopen dat het ooit een keer lukt. Dat is struisvogel-

politiek. 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Tegen mevrouw Bodewitz en tegen de 
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heer De Vries wil ik voor de helderheid zeggen dat 

wij niet halsstarrig vasthouden aan bestrijding als 

enige vorm van oplossing. In mijn eerste termijn, 

ook als reactie op de motie van de fractie van 

GroenLinks, heb ik duidelijk gemaakt dat wij zeer 

serieus, samen met andere provincies, nadenken 

over alternatieve vormen die werkzaam zijn. Als die 

vormen werkzaam zijn, vind ik ze prima en zijn ze 

te prefereren boven alle andere vormen van beheer. 

Echter, op al die plekken waar alternatieve vormen 

niet voldoende werkzaam zijn – ook al wordt daar 

serieus naar gekeken en doet men erg zijn best – 

blijft verstoren, verjagen of bejagen een serieuze 

optie. Het is jammer dat het zich hier maar blijft 

herhalen. Ik wil alleen maar duidelijk maken dat 

wij de mógelijkheid openhouden om via vrijstelling 

of ontheffing tot bejagen over te gaan. Dat is niet 

uit een soort liefde voor het bejagen an sich, maar 

als laatste redmiddel als alle andere vormen niet 

hebben geholpen. 

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! De gedeputeerde zegt dat hij aan 

alternatieven wil werken. Wat is het bezwaar om 

bijvoorbeeld met de gemeente Utrecht om tafel te 

gaan zitten om dit te bespreken?

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Mijn bezwaar heeft te maken met de 

verantwoordelijkheidsverdeling. De gemeenteraad 

van Utrecht controleert zijn wethouder die op dat 

punt beleid voert, waarbij gemaakte afspraken en 

keuzes kritisch worden gevolgd. Dat beleid houdt 

in dit geval in: deels duiventillen en deels andere 

maatregelen. Ik vind het daarom niet correct 

als vanuit de provincie Utrecht de gedeputeerde 

binnenkomt en zegt dat de gemeenteraad en het 

college het bij het verkeerde eind hebben en dat de 

provincie zegt dat het anders moet. De gemeen-

teraad van Utrecht controleert zijn college. Dat 

doet die gemeenteraad kritisch en goed en het is 

aan die gemeenteraad te kijken of het college goed 

is omgegaan met het probleem. Ik zou zeggen dat 

de gemeenteraad van Utrecht de eerstaangewezen 

instantie is om het college op dit punt te helpen uit 

de impasse te komen. 

De fractie van de VVD heeft enkele vragen gesteld, 

die ik zal trachten te beantwoorden. Wat betreft 

het aanvraagformulier en de koppeling met het 

systeem van de Faunabeheereenheid, kan ik zeggen 

dat dat systeem in ontwikkeling is. Ik wil daarmee 

zeggen dat het systeem nog niet werkt, maar dat wij 

ons uiterste best doen dat in orde te krijgen. Dat 

gebeurt in overleg met de Faunabeheereenheid. 

Verder zijn er vragen gesteld over de monitoring 

en de handhaving. Over de handhaving is al een 

aantal opmerkingen gemaakt, ook in financiële zin. 

Over de monitoring heb ik in mijn beantwoording 

op vragen van de fractie van het CDA gezegd dat 

wij het hele proces zoals wij dat gevoerd hebben, 

nog eens laten terugkomen in het kader van de 

ketendiscussie. 

De vraag over de drie punten in de aanbestedings-

brief kon ik niet thuisbrengen.

Er is een amendement ingediend over de Vlaamse 

gaai. De vraag van de fractie van GroenLinks was 

dat als er maar zo weinig schade is van Vlaamse 

gaaien, waarom je ze dan zou willen toevoegen. 

Laat helder zijn dat het toevoegen van de Vlaamse 

gaai ontheffing mógelijk maakt. Dat is heel essen-

tieel: alleen als er wérkelijk aantoonbare overlast 

of schade is, kan ontheffing plaatsvinden en alleen 

dán als eerst serieus naar een alternatief is gekeken. 

Dat gebeurt dus niet vrijmoedig.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil nog even reageren op de woorden 

van de gedeputeerde over de Vlaamse gaai. Het 

wordt ook al als voldoende reden gezien als er voor-

gaande jaren schade is geweest. Ik ben benieuwd in 

hoeverre dit bedrag als voldoende aanleiding gezien 

zal worden om tot afschot over te gaan.

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! In lijn met het antwoord dat ik zo-even 

aan de fractie van GroenLinks heb gegeven: als 

er het afgelopen jaar geen of nauwelijks schade of 

overlast heeft plaatsgevonden, is dat geen reden 

om zomaar tot ontheffing over te gaan. Er moet 

aantoonbare schade of overlast zijn om tot onthef-

fing te kunnen komen. Dat is niet voldoende gele-

gen in dit ene geval.

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! De gedeputeerde heeft gezegd dat de 

mogelijkheid wordt opengelaten tot afschot van 

dieren op het moment dat er problemen zijn en dat 

hij wil kijken naar alternatieven. Ik heb echter ook 

gesproken over reeën. Daar gaat het niet om plaat-

sen op de artikel 67-lijst, maar om populatiebeheer 
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op basis van artikel 67. Is de gedeputeerde bereid 

het populatiebeheer stop te zetten?

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het antwoord vanuit het college is dat 

ik daar niet toe bereid ben. Er is een paar keer, in 

het kader van mijn portefeuille, gerefereerd aan 

dierenwelzijn. Dierenwelzijn zou, in de redenering 

van een aantal fracties in dit huis, betekenen dat 

je in principiële zin altijd tegen het reguleren van 

de populatie door middel van afschot bent of dat 

je in principiële zin altijd tegen afschot zou zijn bij 

het beperken van overlast. Laat duidelijk zijn dat in 

dit land met de hoeveelheid mensen en de hoeveel-

heid dieren op de beperkte grond die wij hebben, 

populatiebeheer of overlastbeperking in de vorm 

van afschot wat mij betreft het laatste redmiddel 

is, maar dat dit zeker niet gezien mag worden als 

zijnde contrair aan de portefeuille Dierenwelzijn. Ik 

heb de overtuiging dat dierenwelzijn in dat kader 

ook wel eens gediend kan zijn met een goede wijze 

van populatiebeheer dan wel overlastbeperking.

De VOORZITTER: Ik sluit de tweede termijn. 

Ik kijk naar mevrouw De Graaff of zij eventueel 

nog een ‘2.a-termijn’ nodig heeft om een motie of 

amendement in te dienen. Dat is niet het geval. 

Ik stel eerst amendement A5 aan de orde, die gaat 

over de Vlaamse gaai.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ter toelichting op alle amendementen: wij sluiten 

ons qua argumentatie aan bij de woorden van de 

gedeputeerde. Wij zijn dus tegen dit amendement. 

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Evenals de fractie van het CDA en met dezelfde 

redenering: wij zijn tegen het amendement.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A5. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van 

GroenLinks, de SP, D66, de PvdD en Mooi Utrecht.

De VOORZITTER: Aan de orde is amendement A6 

over populatiebeheer reeën.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A6. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van 

GroenLinks, de SP, D66, de PvdD en Mooi Utrecht.

De VOORZITTER: Aan de orde het amendement 

A7 over verwilderde katten

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A7. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van 

GroenLinks, de SP, D66, de PvdD en Mooi Utrecht.

De VOORZITTER: Dan amendement A8 over de 

verwilderde boerengans.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A8. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van 

GroenLinks, de SP, D66, de PvdD en Mooi Utrecht.

De VOORZITTER: Dan stel ik het besluit zelve aan 

de orde. Wenst iemand een stemverklaring af te 

leggen?

Mevrouw BODEWITZ (PvdD): Mijnheer de 

Voorzitter! Gezien de weinig diervriendelijke 

alternatieven die worden bekeken, zijn wij tegen 

het voorstel. Wij zijn blij met de toezeggingen die 

de gedeputeerde heeft gedaan over het zoeken naar 

alternatieven, maar wat ons betreft hadden die 

alternatieven nu al ingezet kunnen worden voor 

een aantal diersoorten. Die alternatieven zijn er al 

en wij betreuren het dat die alternatieven nu niet 

worden ingezet. Dus wij zijn tegen dit voorstel.

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

Wij zijn tegen dit voorstel, omdat de gedeputeerde 

Dierenwelzijn zich heeft laten zien als iemand die 

levensonteigening vooropstelt in plaats van dieren-

welzijn. 

Mevrouw VAN GEMERT (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik hecht eraan te zeggen dat de fractie 

van de SP helemaal niet ten principale tegen 

afschot van dieren is. Als er aantoonbare schade is 

of gevaar voor de veiligheid, dan zou het als laatste 

redmiddel kúnnen worden ingezet. Er is echter 

veel te weinig aandacht voor alternatieven. Alle 

amendementen zijn verworpen, dus zijn wij tegen 

de nota.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 
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Voorzitter! De fractie van GroenLinks stemt, na 

ampele overwegingen, in met de nota. Wij vinden 

het heel belangrijk dat onze motie over alternatieve 

methodes is overgenomen. Wij hopen op een brede 

strekking daarvan. Er zijn enkele onderdelen waar 

wij aantekening bij willen vragen, zoals de gaai, de 

ree en de verwilderde katten.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is een moeilijke zaak. De gedepu-

teerde zegt een aantal zaken te willen onderzoeken 

dan wel daaraan richting te willen geven. De moties 

en de amendementen dringen daar op aan. Toch, 

als signaal, stemmen wij tegen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de 

aantekening dat de fracties van de PvdD, D66, de 

SP en Mooi Utrecht geacht worden tegengestemd te 

hebben en de fractie van GroenLinks geacht wordt 

gestemd te hebben tegen de onderdelen met betrek-

king tot de gaai, de ree en de verwilderde kat.

De VOORZITTER: Dan stel ik motie M7 aan de 

orde over de verwilderde duiven.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten motie M7. Voor de motie hebben 

gestemd de fracties van GroenLinks, de SP, D66, de 

PvdD en Mooi Utrecht.

De VOORZITTER: Aan de orde is motie M8 over 

alternatieve foerage.

Mevrouw SWETS: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 

hierop graag een korte toelichting geven. Wij zijn 

tegen de motie, hoewel wij in het algemeen voor 

het zoeken naar alternatieven zijn. Het gaat hier 

namelijk heel specifiek om het noemen van een 

alternatief met witte klaver.

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Swets in 

dezen.

Mevrouw FOKKER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook ik sluit mij bij de woorden van 

mevrouw Swets aan.

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de 

Voorzitter! Ook onze fractie is tegen nu motie M6 

door het college is overgenomen.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten motie M8. Voor de motie hebben 

gestemd de fracties van GroenLinks, de SP, D66, de 

PvdD en Mooi Utrecht.

PS2008WMC09

Programma Utrechtse Jeugd Centraal.

De heer KLEIN KRANENBURG (CDA): Mijnheer 

de Voorzitter! Dit onderwerp kon in de commissie 

op een grote mate van acceptatie en eensgezind-

heid rekenen. Naar ik aanneem zal dat ook in deze 

Staten het geval zijn. Het programma Utrechtse 

Jeugd Centraal (UJC) heeft een prachtige, heldere 

opbouw en doet inderdaad datgene wat het 

zegt, namelijk: volgens een aantal heldere lijnen, 

gebaseerd op een duidelijke visie, een programma 

opzetten waarvan wij mogen verwachten dat de 

vragen die het kind in nood stelt, daadwerkelijk 

worden beantwoord. Ik ga alle dingen die in de 

commissie gezegd zijn uiteraard niet herhalen. Ik 

schenk in mijn bijdrage, ook ter wille van de tijd, 

nog even aandacht aan een aantal moties die door 

collega’s zullen worden ingediend. Ik zal daarover 

slechts kort iets zeggen, omdat ik niet de indiener 

ben, maar waar nodig wel steun zal verlenen. Eén 

praktische opmerking wil ik hierbij maken: het zou 

heel goed kunnen zijn dat uit het antwoord van de 

gedeputeerde blijkt dat hetgeen wat per motie wordt 

gevraagd in wezen wordt toegezegd. Dan is het naar 

onze mening efficiënter die motie niet in stemming 

te laten komen. 

Ik wil aan paar punten onder de aandacht brengen. 

Iets meer nadruk voor uitstroom en nazorg is 

een wezenlijk punt, dat meer accent zou moeten 

krijgen. 

Een tweede onderwerp waarnaar zeker gekeken 

moet worden, is het feit dat er natuurlijk een 

verschil tussen datgene wat wij doen, jeugdzorg, 

en datgene wat gemeenten doen, jeugdbeleid. Het 

zou kunnen zijn dat zich in de samenwerking – 

alhoewel wij programma’s hebben als “Samenhang 

op scherp”- fricties voordoen. Het zou aangenaam 

zijn van de gedeputeerde te horen dat zij die proble-

men volgt en ons daarover rapporteert, zodat wij 

kunnen bezien op welke wijze wij, en zo nodig de 

gemeente, daar iets aan kunnen doen. Het hoofd-
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thema van het onderwerp, “de Jeugd Centraal”, kan 

dan daadwerkelijk gestalte krijgen. 

Er wordt in het programma gesproken over mensen 

die eigenlijk zorg nodig hebben, maar die de zorg 

ontlopen – het is bijna cryptogrammagisch -, de 

zorgmijders. Het zijn eigenlijk gewoon mensen die 

zorg nodig hebben, maar er niets aan doen. Als wij 

daar wat aan kunnen doen, lijkt mij dat geweldig 

mooi, maar in een aantal gevallen zal het wel 

stranden, omdat ook die mensen recht hebben op 

hun privacy. Ik begrijp dat wel en ik wil die mensen 

dat niet afnemen. Daarnaast doet zich, volgens 

mijn ervaring uit het verleden en ook als je recent 

om je heen kijkt, het probleem voor dat je op een 

gegeven moment een mijnheer-x of een mevrouw-y 

in zodanige staat op straat aantreft, dat je eigenlijk 

zou moeten kunnen zeggen – en het ook ontzettend 

graag zou wíllen zeggen – dat je die mijnheer of 

mevrouw gaat helpen, desnoods even tegen zijn of 

haar zin. Als dat kan, dan zeg ik: graag. Als dat niet 

kan, dan zeg ik: probeer met elkaar methodes te 

vinden die dat wel mogelijk maken. 

Een laatste opmerking. Waarschijnlijk zal ook door 

een andere collega daarover een opmerking worden 

gemaakt of een motie worden ingediend. Het gaat 

om het betrekken van ouders bij datgene wat er 

met hun kind gebeurt in het pleegoudergezin, 

heropvoeding, betere opvoeding en dergelijke. Als 

je de visie van waaruit wij met elkaar werken, echt 

serieus neemt – en dat doen wij met elkaar – dan 

is het ondersteunen van de eigen kracht, ook de 

kracht van het gezin waaruit het kind tijdelijk is 

geplaatst, van belang. Als het mogelijk is die kracht 

te versterken, willen wij graag onze steun geven, die 

een motie hierover nodig heeft. Als de gedeputeerde 

in haar antwoord die zaken al aan ons toezegt, is 

die motie wellicht niet nodig. 

Mevrouw ALSEM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het ambitieuze programma Utrechtse Jeugd 

Centraal wil ervoor zorgen dat kinderen snel en 

goed geholpen worden. Dat betekent dat er veel 

meer samenhang moet komen in de hulpverlening, 

die nu te veel versnipperd is. Er moet meer samen-

hang komen tussen preventie – op tijd ingrijpen en 

voorkomen dat het erger wordt; dat ligt bij gemeen-

ten -, de behandeling in de jeugdzorg – dat ligt bij 

de provincie – en de nazorg, en die ligt ook weer bij 

de gemeenten. Op dat punt van versnippering wil 

ik in mijn bijdrage ingaan.

De verbetering in de samenhang moet er komen. 

Jongeren in de jeugdzorg hebben veelal meer-

dere problemen tegelijk: in het gezin, op school, 

met werk, vrije tijd, wonen, inkomen en sociaal 

netwerk. Die problemen vragen om meerdere 

antwoorden tegelijk. Alleen één stukje van het 

probleem aanpakken, helpt niet. Je moet alle 

leefgebieden tegelijk aanpakken, want ze hangen 

samen. Als het slecht gaat thuis, presteren kinderen 

vaak ook slecht op school. Een leuke baan geeft 

perspectief en dat ontbreekt vaak bij deze jongeren. 

Als je geen zelfvertrouwen hebt en je blijkt goed 

te kunnen sporten, dan helpt dat. Sporten in een 

team helpt bij sociaal functioneren. Kortom: verlies 

en winst haal je uit al die leefgebieden tegelijk. 

Jeugdzorg betekent dus: schaken op meerdere 

borden. Die benadering, mógen schaken op meer-

der borden, is lastig. Waar deze leefgebieden voor 

mensen namelijk samenhangen, bestaat er geen 

eenduidige wetgeving die deze leefgebieden inte-

graal bestrijkt. 

In het jeugdbeleid en de jeugdzorg zijn er verschil-

lende wettelijke kaders. Zo kennen wij voor de 

provincie de Wet op de jeugdzorg, voor de jeugdge-

zondheidszorg de Wet collectieve volksgezondheid, 

voor de taken van het gemeentelijk jeugdbeleid 

de Wet maatschappelijke ondersteuning, voor 

de jeugd-GGZ de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten en dan is er de zorg voor lichtverstan-

delijk gehandicapten met daarbij drie betrokken 

overheidslagen: Rijk, provincie en gemeente. En 

dan heb ik het nog niet eens over de wetgeving van 

de aanpalende domeinen, zoals wonen en onder-

wijs. 

Dat betekent voor de betrokken instellingen aparte 

financiering, aparte bevoegdheden, registratie-

voorschriften en verantwoordelijkheden. Het 

programma Utrecht Jeugd Centraal wil dat alle 

partners in de keten jeugdzorg gaan samenwerken 

met het gemeentelijk jeugdbeleid; kind centraal, 

gezin centraal, één aanpak, integrale samenwer-

king. De problemen moeten niet fragmentarisch 

worden aangepakt. Het kind moet niet voor iedere 

deeloplossing verwezen worden naar een ander. 

Alle hulp moet georganiseerd worden rondom het 

kind: lokaal, zo dicht mogelijk bij de leefomgeving, 

creatieve arrangementen, combinaties op al die 

leefgebieden en maatwerk per kind. 

De fractie van de VVD steunt deze benadering en 

steunt het programma Utrechtse Jeugd Centraal. 
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Wij maken ons echter wel zorgen over het feit 

dat het wettelijk kader tot deze benadering niet 

uitnodigt. Aan de ene kant zeggen wij: ga samen-

werken, maak een integraal plan, maak de keten 

rond, organiseer de hulp rondom het kind. Aan de 

andere kant zegt de wet: hó, je mag alleen maar 

dié producten leveren voor dát doel en je op die 

manier verantwoorden. Anders krijg je geen geld. 

Dat laatste leidt tot versnippering, verkokering en 

een fragmentarische aanpak, tot verwijzingen en 

wachtlijsten. En dat willen wij niet. 

Ik wil één voorbeeld noemen uit het programma 

Utrechtse Jeugd Centraal, waar volgens ons een 

mogelijke belemmering zit door de wet. Dat betreft 

de relatie tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorg. 

Een belangrijk punt – het is namelijk een wettelijke 

taak van de provincie als ketenregisseur – is om die 

aansluiting te realiseren. In iedere gemeente komt 

een centrum voor jeugd en gezin; Het centrale 

punt voor kind en ouders. programmalijn 1 van 

het programma Utrechtse Jeugd Centraal wil dat 

stimuleren. Dat beleid, één gezin, één plan van 

aanpak, integrale indicatiestelling, moet van daar-

uit worden opgezet. 

De indicatiestelling, behandeling en informatie-

uitwisseling voor kind en gezin moeten gecoör-

dineerd worden vanuit het centrum voor jeugd 

en gezin. Prima. Maar wat zegt het programma 

Utrechtse Jeugd Centraal dan over de relatie van 

dat centrum met Bureau Jeugdzorg Utrecht, die 

de indicatiestelling en de behandeling voor de 

jeugdzorg coördineert? Een citaat uit het UJC: 

“Uitgangspunt hierbij is dat Bureau Jeugdzorg 

Utrecht verantwoordelijk is en blijft voor de 

onafhankelijke en integrale indicatiestelling van 

de brede jeugdzorg”. Dat is riskant. Er staat dus 

eigenlijk dat een integratie tussen Bureau Jeugdzorg 

en het centrum voor jeugd en gezin uitgesloten is 

vanwege de wet. Volgens UJC moet er een goede 

verbinding worden gelegd en moeten er afspraken 

worden gemaakt over een naadloze aansluiting 

tussen die twee. Wij vragen ons af of dat voldoende 

is. Eén integrale indicatiestelling aan de ene kant en 

toch beide verantwoordelijk voor een deel daarvan 

vanuit de wet. 

Ook de gedeputeerde stelt in het UJC dat wij 

beducht moeten zijn voor belemmeringen door 

regels uit verschillende wetten en financieringska-

ders. Echter, daarbij moeten de oplossingen vooral 

worden gezocht binnen bestaande kaders. De frac-

tie van de VVD wil bij de start van dit ambitieuze 

programma aandacht vragen voor mogelijke belem-

meringen die met de kaders zélf te maken hebben, 

omdat wij willen dat dit programma slaagt. 

Het programma UJC is een ontwikkelproject, dat 

in hoge mate afhangt van het commitment en de 

wil tot samenwerking van betrokken partijen. Het 

sturingsconcept, en daarmee de kans van slagen 

van dit programma, zou aan kracht winnen als 

ook het wettelijk kader meewerkt en prikkelt tot 

integratie in plaats van: verkokering en bureau-

cratie. Daarom willen wij een stapje verder gaan 

dan het zoeken van oplossingen uitsluitend binnen 

bestaande kaders. Wij vragen in een motie hiervoor 

politieke aandacht in de Staten en, naar bevind van 

zaken, ook later bij de minister. Het zou jammer 

zijn als er kostbare tijd en energie van alle partners 

in het UJC verloren gaat door zaken die op lande-

lijk niveau beter geregeld zouden moeten worden. 

Motie M9 (alle fracties): wettelijk kader jeugdbe-

leid.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, ter behandeling van het programma 

Utrechtse Jeugd Centraal;

constaterende:

l dat het ambitieuze programma Utrechtse Jeugd 

Centraal mede tot doel heeft de keten jeugdzorg 

(provincie) en lokaal jeugdbeleid (gemeente) te 

versterken en in dit kader de samenhang tussen 

preventie, behandeling en nazorg;

l dat er voor de jeugdzorg en het jeugdbeleid 

verschillende wettelijke kaders zijn met de 

daarbij behorende verschillen in financiering, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden;

overwegende:

l dat het uitgangspunt ‘kind centraal’ betekent dat 

alle antwoorden op de hulpvragen (gezin, school, 

werk, zorg, sociaal netwerk, buurt, sport, vrije 

tijd, wonen, inkomen) georganiseerd moeten zijn 

rondom het kind;

l dat dit een integrale en goed lopende samen-

werking tussen jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid 

vereist;

l dat belemmeringen in de uitvoering veroorzaakt 

kunnen worden door de wettelijke kaders;
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verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

l in de komende tijd nauwlettend te volgen en 

vast te leggen wat de invloed is van de huidige 

wettelijk kaders op het proces van vernieuwing en 

samenwerking in de brede Utrechtse keten jeugd-

zorg en jeugdbeleid;

l na één jaar hiervan verslag te doen aan de Staten 

in een tussentijdse evaluatie;

l afhankelijk van de uitkomst te besluiten deze voor 

te leggen aan de verantwoordelijke minister, dan 

wel nog een jaar het proces te volgen,

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 VAN BENTHEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Voor ons ligt ter besluitvorming de 

vernieuwingsagenda Utrechtse Jeugd Centraal. Na 

een lange periode van voorbereiding ligt er een 

programma, waarover wij als fractie van de PvdA 

zeer enthousiast zijn. De ambitie straalt ervan af 

en er ligt een belangrijke taak weggelegd om dit als 

provincie Utrecht de komende jaren tot een succes 

te maken. In de voorbereiding zijn veel partijen 

betrokken geweest, van de verschillende zorg-

aanbieders, Bureau Jeugdzorg, gemeenten tot de 

cliënten zelf. De bottum-up-benadering heeft voor 

een gezamenlijk gedragen visie gezorgd. Tijdens 

de uitvoering van het programma is het van groot 

belang alle ketenpartners betrokken te houden. De 

stuurgroep en de auditgroep kunnen daar mede 

voor zorgen. Het bevragen van de cliënten in dit 

proces verdient continu aandacht. Zij zijn degenen 

om wie het gaat en degenen die de zorg ontvangen. 

Hun beoordeling en feedback is van groot belang.

De vernieuwingsagenda is verdeeld in zes program-

malijnen. Graag ga ik bij per programmalijn kort in 

op een aantal punten.

Als eerste de programmalijn: Preventie en vroeg-

signalering. De komst van de Centra voor Jeugd 

en Gezin kunnen ervoor zorgen dat ouders en 

kinderen op een laagdrempelige manier in contact 

komen met de jeugdzorg. We moeten voorkomen 

dat de Centra voor jeugd en gezin extra instellingen 

worden, waar juist de kinderen weer verder van 

de zorg af staan. Een goede samenwerking en een 

soepele, zogeheten warme overdracht, naar Bureau 

Jeugdzorg is daarbij een belangrijk onderdeel. 

Vanaf het begin kan een gezin, of een gezinsvoogd, 

een rol spelen in de behandeling. Zij zorgen ervoor 

dat de omgeving en het gezin betrokken worden bij 

de behandeling. Niet voor een bepaalde tijd, maar 

langdurig en zolang als het gezin het nodig heeft.

Een ander belangrijk punt bij de invoering van 

deze Centra voor Jeugd en Gezin zijn de diverse 

gemeenten. De verschillen tussen de grote en kleine 

gemeenten verdient daarbij extra aandacht. De 

vraag is of er voldoende capaciteit is bij de kleine 

gemeenten om dit op te pakken. Dit vraagt dan 

ook om ondersteuning van de provincie waar 

nodig. Voor wat betreft de Verwijsindex (VWI) en 

het Elektronisch Kinddossier (EKD) is het voor de 

communicatie van belang dat er in de provincie 

Utrecht één systeem komt.

Programmalijn 2: Onderwijs. Een duidelijk 

programmalijn, waarin een onderbelicht onderdeel 

extra aandacht krijgt. Door het onderwijs steviger 

te betrekken bij de jeugdzorg, kan al in een vroeg-

tijdig stadium problemen worden gesignaleerd bij 

een kind of een gezin.

In programmalijn 3 wordt ingegaan op diversiteit 

in de toegankelijkheid en het bereik van de jeugd-

zorg. Veel gezinnen van allochtone afkomst weten 

niet goed waar ze met hun vragen naar toe moeten. 

Bureau Jeugdzorg heeft voor hen iets negatiefs, als 

een plek waar je je kind kwijt raakt en waar je tig 

keer je verhaal moet herhalen. Het verdient zeker 

aandacht om dit imago probleem aan te pakken. 

De komst van een centrum voor jeugd en gezin kan 

daar wellicht bij helpen. Laagdrempelig, slechts één 

keer je verhaal doen en direct geholpen worden. 

Ook zou er meer diversiteit moeten komen onder 

de jeugdzorgwerkers zelf.

Programmalijn 4 gaat over de omslag van aanbod- 

naar vraaggerichte zorg. Deze omslag naar vraag-

gerichte zorg is een behoorlijke stap. Hoewel veel 

zorgaanbieders zo willen werken, wordt dit vaak 

tegengewerkt door de verschillende subsidiestromen 

die er bestaan. De aanbieders krijgen geld naar het 

aanbod aan zorg dat zij verstrekken. Hoe kan op 

deze manier een omslag worden gemaakt? De zorg-

aanbieder heeft een pakketje aan diensten en de 

zorgverlener moet volgens dat pakketje werken. Het 

wordt lastig om op deze manier buiten de kaders 

te denken en flexibel te zijn, om zo op een perfecte 
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manier aan te sluiten bij de werkelijke vraag. Er 

ligt zeker een grote uitdaging op dit vlak tot vraag-

gerichte zorg te komen. Graag zou ik hierop van de 

gedeputeerde een verdere toelichting krijgen.

In programmalijn 5 wordt gesproken over een meer 

effectieve, samenhangende keten van jeugdzorg. 

Samenhang is van belang; geen eilandencultuur 

of een kind dat van instelling naar instelling gaat. 

De zorg naar het kind en niet andersom. Als het 

gaat om de zorg van kinderen mag er geen regel in 

de weg staan, waardoor de hulp wordt belemmerd 

of zelfs wordt gestopt. Het is van belang om gedu-

rende de uitvoering met de ketenpartners, waar 

mogelijk, knelpunten te bespreken en op te lossen. 

Dit kan alleen als iedereen samenwerkt. De komst 

van een ketenbrede beschrijving van het jeugd-

zorgaanbod in de vorm van een ‘provinciale zorg-

catalogus’ vergroot het inzicht in het aanbod dat 

er bestaat bij de diverse ketenpartners. Zo ontstaat 

er zowel bij de ketenpartners als bij de cliënten zelf 

een goed beeld van het diverse aanbod in de zorg 

en waar men deze kan verkrijgen.

Op pagina 4 in programmalijn 5 wordt kort 

aandacht besteed aan de uitstroom en nazorg. 

Dit is naar de mening van de fractie van de PvdA 

te weinig. Uit het onderzoek van Alleato en de 

sterkte-/zwakteanalyse van het Utrechtse jeugd-

zorgaanbod blijkt dat er voor de jongeren die een 

jeugdzorgtraject hebben afgerond weinig tot geen 

nazorg is. De kans dat deze jongeren terugvallen in 

de oude problematiek is zo erg groot. Het is belang-

rijk om ervoor te zorgen dat ze qua wonen, werk, 

school en financiën een goede basis hebben om een 

eigen start te maken. Het is de bedoeling dat ze 

weer worden opgenomen in hun eigen omgeving 

en de draad kunnen oppakken. Daarnaast moet 

ook de omgeving klaar zijn om de jongeren weer op 

te nemen. Als PvdA vinden we dat dit onderwerp 

onderbelicht is. Wij willen daarom een motie 

indienen, die ervoor zorgt dat uitstroom en nazorg 

nadrukkelijker terugkomt in het programma 

Utrechtse Jeugd Centraal. Deze motie wordt staten-

breed ondersteund. 

Motie M10 (alle fracties): nazorg in het 

programma “Utrechtse Jeugd Centraal”.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op maandag 19 mei 2008, handelende inzake het 

programma “Utrechtse Jeugd Centraal”;

constaterende:

l dat alle lof is uitgesproken over het programma 

“Utrechtse Jeugd Centraal”;

l dat van verschillende partijen gewezen is op het 

feit dat de uitstroom en nazorg niet concreet 

terugkomt in het programma;

l dat de aandacht voor uitstroom en nazorg een 

wezenlijk onderdeel is van de zogenaamde “Keten 

van Jeugdzorg”;

l dat alle inspanningen van indicatiestelling tot 

uitstroom voor niets zouden kunnen zijn als er 

geen aandacht is voor de uitstroom en de nazorg;

spreken uit:

dat uitstroom en nazorg een structureel en herken-

baar onderdeel dient te zijn van het programma 

“Utrechtse Jeugd Centraal”;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

zijn verantwoordelijkheid te nemen voor dit onderdeel 

in het programma “Utrechtse Jeugd Centraal” en met 

een voorstel te komen waarin uitstroom en nazorg 

een structureel en herkenbaar onderdeel vormt in het 

programma,

en gaan over tot de orde van de dag.

In de laatste programmalijn wordt ingegaan op 

de Kwaliteit van de zorg en de zorgvernieuwing. 

Kinderen verdienen de beste zorg die er is. Daar 

heb je goed opgeleide professionals voor nodig. 

Natuurlijk moeten de zorgverleners af en toe hun 

gezonde verstand gebruiken tijdens de behande-

ling van kinderen, maar waar sprake is van 

‘multiproblem kinderen’ of een kind met multiple 

gedragsstoornissen is alleen gezond boerenverstand 

niet voldoende. Het is daarom voor jeugdzor-

ginstellingen van groot belang om voldoende 

GZ-psychologen en psychiaters in huis te hebben. 

Een tekort hieraan leidt direct tot grote wachtlijs-

ten. Dit mag zeker niet gebeuren.

Samenvattend is het programma Utrechtse Jeugd 

Centraal een ambitieus programma met hier en 

daar een stevige uitdaging. Het wordt tijd om te 

starten met de uitvoering en ik wens de gede-

puteerde en alle betrokkenen veel succes. Ik zou 

zeggen: Verras ons aangenaam.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-
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tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw HOGEMA (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is al een paar keer gezegd: het programma 

Utrechtse Jeugd Centraal is ambitieus. Dat is 

terecht, want de komende jaren zal er weer heel wat 

veranderen in jeugdzorgland. De nadruk zal komen 

te liggen op vroegtijdig signaleren en ingrijpen. De 

Centra voor Jeugd en Gezin hierbij een grote rol 

spelen. In 2011 moet het netwerk van Centra voor 

Jeugd en Gezin landelijk dekkend zijn. Wij volgen 

dit proces met grote belangstelling. Waarover onze 

fractie zich op dit moment zorgen maakt, is vooral 

de doorstroom van Bureau Jeugdzorg naar de 

jeugdzorgaanbieders. Ook het feit dat de zorgstruc-

turen in en om scholen vaak niet of nauwelijks zijn 

aangesloten bij de lokale zorgnetwerken, baart ons 

zorgen.

Ten slotte ziet de fractie van de SP graag dat de 

bureaucratie in de jeugdzorg wordt aangepakt, 

zodat de hulpverleners in de jeugdzorg weer 

kunnen doen waar zij goed in zijn: hulpverlenen.

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil mijn bijdrage beginnen om 

namens de fractie van GroenLinks onze tevreden-

heid uit te spreken over het programma UJC. 

Het programma is ambitieus, het heeft een brede 

oriëntatie en het betrekt op een directe manier 

de mensen uit het veld. Veel waardering hebben 

wij ook voor de persoonlijke inzet van mevrouw 

Dekker, die als gedeputeerde voor het jeugdbeleid 

het afgelopen jaar elke gelegenheid te baat heeft 

genomen om haar betrokkenheid bij de problema-

tiek te onderstrepen. Wij spreken de hoop en het 

vertrouwen uit dat de provincie met dit programma 

daadwerkelijk de regie in de jeugdzorg gaat voeren; 

een kentering met voorgaande jaren, en dat was 

hard nodig. Ik wil, ondanks ons enthousiasme voor 

dit programma, toch enkele punten aanstippen die 

ons zorgen baren. 

Ten eerste: inhoudelijk. Aan de dit programma 

is een sterkte-/zwakteanalyse van het Utrechtse 

jeugdzorgaanbod voorafgegaan. Veel van de zaken 

die daarin worden gesignaleerd zijn opgepakt in 

het programma UJC. Eén opvallende constatering 

uit die sterkte-/zwakteanalyse zien wij echter 

onvoldoende terug, en dat is een spreiding van de 

jeugdzorg over de provincie. In noordwest-Utrecht, 

de regio Woerden en omstreken, is onvoldoende 

zorgaanbod beschikbaar, zo blijkt uit die sterkte-/

zwakteanalyse. Het betreft hier residentiële hulp 

en daghulp. Dus de bereikbaarheid van de zorg 

speelt hier wel degelijk een rol. Wat wij graag zien, 

is dat de gedeputeerde onderzoekt of en hoe er in 

noordwest-Utrecht binnen een termijn van pakweg 

twee jaar ook zorgaanbod gerealiseerd kan worden 

en dat zij ons daarover informeert in de eerste 

voortgangsrapportage. Ik pleit in dezen voor een 

actieve rol van de provincie, omdat deze ‘witte 

vlek’ in het zorgaanbod in het verleden al wel door 

de jeugdzorginstelling is onderkend, maar tot een 

oplossing is het nog niet gekomen. 

Ook ten aanzien van het programma zelf wil ik een 

punt aanstippen waarvan wij het betreuren dat dit 

niet expliciet aan de orde komt. Dat is de pleegzorg. 

In Utrecht zijn wij in de gelukkige omstandigheid 

dat er geen gebrek is aan pleeggezinnen. Dat is in 

andere provincies veel slechter gesteld. Waar op dit 

moment wel gebrek aan is, is geld om het in onze 

ogen zeer waardevolle inzicht over pleegzorg verder 

uit te bouwen. Dat inzicht heeft betrekking op het 

feit dat het voor kinderen in pleeggezinnen enorm 

belangrijk is dat de biologische ouders betrokken 

zijn en blijven bij het leven van hun kinderen. Op 

dit moment zijn hiervoor onvoldoende middelen 

beschikbaar. De fractie van GroenLinks wil graag 

dat er in het programma UJC budget wordt vrij-

gemaakt ten behoeve van ouderbegeleiding in de 

pleegzorg. Wij dienen hiervoor, samen met de frac-

ties van de ChristenUnie en D66, een motie in. De 

fractie van de ChristenUnie zal straks deze motie 

verder toelichten.

Naast deze twee inhoudelijke kanttekeningen bij 

het programma UJC, de spreiding van de jeugdzor-

ginstellingen en de aandacht voor ontwikkelingen 

in de pleegzorg, wil ik ten slotte even stilstaan bij 

de controlemogelijkheid van Provinciale Staten op 

de voortgang van dit programma. 

Dit is een ambitieus programma, dat voor zijn 

succes in grote mate afhankelijk is van de samen-

werking met diverse partijen uit het veld. Men 

moet daarbij over de eigen grens heenkijken en 

soms zelfs een stukje autonomie opgeven. Het zijn 

de mensen die het bestaande werk doen, en die nu 

ook aan de slag moeten met deze vernieuwingsa-

genda. Dat is een risicofactor, die het realiseren van 
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de doelstellingen tot een grote uitdaging zal maken. 

Het is van belang goed in de gaten te houden of 

wij op schema liggen, of wij de deelplannen halen 

of dat eventuele doelstellingen misschien moeten 

worden bijgesteld. Het programma UJC biedt ons 

hiervoor op dit moment nog geen houvast. Het is 

dus voor de Staten onmogelijk tijdens het proces 

te zien of wij op koers liggen en of wij de gestelde 

doelen daadwerkelijk zullen halen. Het gaat ons er 

nadrukkelijk niet om ons bezig te houden met de 

afzonderlijke projectplannen, maar er moet een 

soort blauwdruk-masterplan zijn, waaraan wij jaar-

lijks bij de voortgangsrapportage kunnen toetsen of 

wij met de uitvoering van het programma op koers 

liggen. Ik verzoek daarom de gedeputeerde vooraf-

gaande aan de eerste voortgangsrapportage in april 

2009 via de commissie WMC een voorstel voor te 

leggen over de wijze van rapporteren. 

Ik sluit af. In het begin van de vernieuwingsagenda 

is een gedicht opgenomen van de dichter Toon 

Tellegen: ”Ik trek een streep. Toen ik verder ging 

trok ik een nieuwe streep.” Ik wil dat positief inter-

preteren als grensverleggend bezig zijn. Ik wens 

Gedeputeerde Staten dan ook heel veel grensverleg-

gende resultaten met deze vernieuwingsagenda.

Mevrouw DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! In de commissie heb ik al lovende 

woorden gesproken jegens de gedeputeerde over de 

werkwijze en het programma dat hier voorligt. Dat 

wil ik ook hier in deze statenvergadering herhalen. 

Wij hebben veel waardering voor de manier waarop 

het gelopen is en voor het product dat voor ons ligt. 

Alleen – en wij hebben het diner net achter de rug, 

de ‘proof of the pudding is the eating’. Nu komt 

het erop aan dat het programma in de praktijk 

uitgevoerd gaat worden. Ik wil de gedeputeerde dan 

ook veel wijsheid en inspiratie wensen, samen met 

de medewerkers in dit huis, maar ook vooral met 

de medewerkers in het veld, om verder gestalte te 

geven aan de uitvoering.

Ten opzichte van de behandeling in de commissie, 

die ik hier uiteraard niet zal herhalen, wil ik nog 

twee punten toevoegen.

In de eerste plaats. Utrecht heeft ook een rol in het 

toekennen van financiële middelen in het kader van 

het zogenaamde convenant Landelijk Werkenden. 

Ik weet dat de gedeputeerde gesprekken heeft 

gehad, met onder andere de SGJ (Stichting 

Gereformeerd Jeugdwelzijn), die zo’n landelijk 

werkende organisatie is, en dat daar financiële peri-

kelen spelen. Vanaf deze plaats wil ik uitspreken 

dat ik verwacht dat er een goede oplossing uit de 

gesprekken voortkomt. 

Het tweede punt is de pleegzorg. Ik wil eerst de 

gedeputeerde bedanken voor de memo, waarin een 

duidelijk overzicht is gegeven van de wachtlijsten 

in de pleegzorg. Door de fractie van GroenLinks 

werd echter al aangestipt dat de positie van de 

eigen ouders ten opzichte van de pleegouders en het 

pleegkind, een positie is waaraan nog wel het een 

en ander toegevoegd kan worden. Daarover hebben 

wij een motie opgesteld, samen met de fracties van 

GroenLinks en D66, waarna de motie statenbreed is 

ondertekend:

Motie M11 (alle fracties): ouderbegeleiding bij 

pleegzorg.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, handelende inzake het Programma 

Utrechtse Jeugd Centraal (PS2008WMC09);

constaterende:

l binnen de Utrechtse jeugdzorg neemt de pleegzorg 

een belangrijke plaats in. Voldoende pleegouders 

staan klaar om een kind op te nemen in hun 

gezin. In 2007 hebben in Utrecht circa 800 kinde-

ren gebruik gemaakt van een pleeggezin;

l binnen de huidige werkwijze worden de beschik-

bare middelen bijna uitsluitend geïnvesteerd in 

pleegkind en pleegouders. Er is geen extra geld 

beschikbaar om ook de ouders in het integrale 

plan op te nemen;

l de behoefte is echter nadrukkelijk wel aanwezig 

om aandacht te hebben voor de ouders van 

het pleegkind. Zeker wanneer het doel van de 

pleegzorgplaatsing is het terugkeren naar het 

oorspron¬ke¬lijke gezin. Problemen bij kinderen 

komen niet zelden voort uit problemen bij de 

ouders. De ouders hebben begeleiding nodig op 

weg naar het ‘terugontvangen’ van hun kind. 

Deze begeleiding kan voorkomen dat het opnieuw 

fout gaat. Maar ook als blijkt dat een kind blij-

vend in een pleeggezin moet opgroeien, is hulp 

aan de ouders noodzakelijk;

l er zijn (recente) onderzoeken bekend die laten 

zien dat deze ouderbegeleiding het beste geboden 

kan worden door de pleegzorgwerker. Ook pleeg-

ouders en pleegkinderen ervaren het als een gemis 
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wanneer de ouders niet worden begeleid;

overwegende:

l dat ouderbegeleiding uitstekend past in de lijn 

“één gezin, één plan”;

l dat ouderbegeleiding aansluit op de “empower-

ment-gedachte” waarvan het UJC uitgaat. Ouders 

worden zo vroeg mogelijk gecoacht om uiteindelijk 

weer zelf voor hun kind(-eren) te kunnen zorgen 

of (in geval van permanente pleegzorg) bij het 

vinden van een nieuwe rol in het leven van hun 

kind;

l dat ouderbegeleiding ook een preventieve functie 

heeft: voorkomen dat het opnieuw fout gaat. In 

het belang van ouders èn kind;

besluiten:

het college van Gedeputeerde Staten op te dragen een 

eenjarige pilot te starten. Binnen deze pilot moeten 

tien à vijftien ouderparen van pleegkinderen bege-

leiding ontvangen. Het effect van deze inzet moet in 

kaart worden gebracht door een onafhankelijk onder-

zoek. (Instellingen zijn bereid zelf deze onderzoeks-

kosten te dragen.) Voor de ouderbegeleiding moet een 

bedrag van e 50.000 worden vrijgemaakt binnen de 

begroting van het UJC-programma. Afhankelijk van 

de uitkomsten van het onderzoek moet de pilot al dan 

niet een structureel vervolg krijgen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Wij hebben over dit onderwerp overleg gehad met 

de betrokken instellingen in het veld en zij geven 

ondubbelzinnig aan dat zij hieraan heel graag hun 

medewerking geven. Zij hebben het punt al vaker 

aangekaart, maar het heeft tot dusverre nog geen 

plaats kunnen krijgen. Wij hopen dat het nu, door 

middel van deze motie, zal gaan lukken.

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 VERSTEEG (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is tijdens de commissievergadering 

al veel gezegd. Dat zal ik niet allemaal herhalen. 

Behalve het herhalen van de complimenten aan 

de gedeputeerde voor het ambitieuze en gedurfde 

voorliggende programma, de aandacht voor de 

empowerment-gedachte die D66 enorm aanspreekt 

– het versterken van de eigen kracht en het geloven 

in de eigen kracht van mensen – en het streven van 

Bureau Jeugdzorg om de secondbest- en firstbest-

zorg de komende jaren in kaart te gaan brengen, 

wil onze fractie hier nog drie punten aanstippen. 

Over het eerste punt kan ik kort zijn. Dat betreft 

de pleegzorg. Zojuist is door de fractie van de 

ChristenUnie daarover meer dan genoeg gezegd. 

Elk woord daarvan onderstrepen wij.

Ons tweede punt is één van de hoofdopmerkingen 

in de commissie geweest van de fractie van D66. 

Dit betreft de grootsheid van het plan, de ambiti-

eusheid en de vele dwarsverbanden. Dit roept de 

vraag op of het allemaal wel gaat lukken. Ofwel: is 

het glas half vol of is het glas half leeg? De fractie 

van D66 geeft hier absoluut het voordeel van de 

twijfel aan de gedeputeerde en denkt dat het glas 

half vol is. Immers, de core-business, de wettelijke, 

provinciale verantwoordelijkheid ten aanzien van 

de jeugdzorg – ik bedoel met name de program-

malijnen 3, 4 en 6: verbeteren van de diversiteit in 

de toegankelijkheid, de omslag van aanbod- naar 

vraaggerichte zorg en de kwaliteit van zorg en zorg-

vernieuwing – is stevig, ambitieus en doorgaans 

goed meetbaar uitgewerkt in UJC. En daarin zit 

nu juist het pijnpunt als het gaat om een andere 

programmalijn: verankeren van de jeugdzorg in het 

onderwijs. In tegenstelling tot de zojuist genoemde 

programmalijnen is onze fractie van mening dat de 

resultaten die hier staan geformuleerd, onvoldoende 

meetbaar zijn en vaak meer lijken op middelen 

dan op resultaten. In de commissie hebben wij 

daarover gesproken en ik heb daarbij gewezen op 

het werkbezoek dat ik heb gebracht aan een grote 

stichting in de provincie Utrecht die 44 scholen 

onder haar hoede heeft met basisonderwijs, speciaal 

onderwijs en ook voortgezet onderwijs, variërend 

van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Daar 

heeft men heel veel te maken met zorgleerlingen. 

Ik meende dat ik die stichting, met de verschillende 

casuïstiek die naar ons toegestuurd is, heel blij 

zou maken met UJC. Het tegenovergestelde was 

echter het geval. Het college weet ervan; ik heb dit 

in de commissie aangehaald. Het voorbeeld dat ik 

gaf ging over het instellen van een platform en de 

reactie was dat je er met het instellen van een plat-

form nog niet bent; dan is het namelijk alleen een 

middel. Wat je wel zou moeten doen is het instellen 

van een platform, bepalen wie er aan tafel zit en de 
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verschillende taakstellingen verankeren, zodat je 

weet wie je waarop kunt aanspreken. En dat is nu 

precies het punt dat ontbreekt. Die stichting vond 

dus dat er een slag te weinig was gemaakt in deze 

programmalijn. Ik kon die stichting daarin geen 

ongelijk geven, want als je het goed leest, bestaat 

het gevaar dat je als bestuurskracht tevreden 

achterover leunt, denkt dat je je resultaten binnen 

hebt, terwijl mogelijkerwijs – met extra nadruk op 

“mogelijkerwijs” – het kind er niets mee opschiet, 

omdat dit niet het probleem oplost. Het antwoord 

van de gedeputeerde luidde dat het inderdaad klopt 

dat dit wat minder sterk geformuleerd is dan de 

andere programmalijnen, maar dat niet vergeten 

moet worden dat er nog veel werk te verrichten is 

als het gaat om de verankering van jeugdzorg en 

onderwijs. Dit, in tegenstelling tot het Rotterdamse, 

waar de gedeputeerde vandaan komt. 

Op zich begreep ik het antwoord van de gede-

puteerde, maar ik begreep ook dat het veld 

teleurgesteld was. Als wij er dan allemaal zo trots 

op zijn dat UJC zo breed gedragen wordt door het 

veld, dan vind ik het jammer dat zo’n grote instel-

ling – dat mag je wel zeggen als het gaat om 44 

scholen – hiermee niet tevreden is. Dat heeft mij 

aan het denken gezet. Ik kijk naar de casuïstiek die 

ik onder ogen heb gekregen. Die betrof vooral het 

basisonderwijs. En misschien zit daarin het verschil 

van interpretatie tussen degenen die dit geschreven 

hebben en het deel van het veld waar ik geweest 

ben. Misschien is dat het punt waar het botst. In 

het basisonderwijs zijn namelijk de zorgadviesteams 

minder goed verspreid, minder goed ingebed en 

werken zij minder goed. De casuïstiek die je daar 

tegenkomt, is heel belabberd. Ik heb daarom een 

vraag aan de gedeputeerde. Is zij bereid voor de 

eerstvolgende evaluatie, die plaatsvindt in 2009, 

samen met het veld en met name samen met het 

basisonderwijs, om tafel te gaan zitten en te kijken 

of de resultaten wat meer aangescherpt kunnen 

worden, of de resultaten wat meetbaarder gefor-

muleerd kunnen worden en of ze, waar mogelijk, 

van kwaliteitseisen kunnen worden voorzien? Het 

is voor de fractie van D66 een heel belangrijk punt. 

Ik heb een motie voorbereid, maar ik ben eerst 

benieuwd wat de kijk van de gedeputeerde is op 

mijn verhaal, ook gezien mijn toelichting dat het 

vooral het basisonderwijs betreft.

Het laatste punt gaat over de zwerfjongeren. Het 

zal geen verrassing zijn dat ik daarover spreek. 

Bekend is dat de fractie van D66 teleurgesteld was 

in de weinig ambitieuze stelling in eerdere memo’s 

en antwoorden, dat in de provincie Utrecht het 

aantal zwerfjongeren ongeveer gelijk is gebleven. 

Dat vonden wij weinig ambitieus. Wij vonden het 

haaks staan op het zeer ambitieuze UJC. Wij waren 

ook teleurgesteld in het feit dat het programma 

UJC eigenlijk als de oplossing werd aangedragen en 

toen het er eenmaal was en ik ging zoeken op het 

woord “zwerfjongere”, ik het maar één keer tegen-

kwam in een bijlage. Ik werd daar verwezen naar 

programmalijn 5: “Meer effectieve, samenhangende 

keten van jeugdzorg”. Nu ben ik een ‘bijtertje’ – dat 

wordt mij vaak verweten – en als ik ergens mijn 

tanden inzet, laat ik niet gauw los. En dan ben ik 

ook nog eens een keer een ‘D66-bijtertje’ en ik laat 

pas los als ik overtuigd ben met argumenten. En 

daarin zit nu precies het probleem bij dit dossier. 

Ik ben nog steeds niet overtuigd van het feit dat wij 

als provincie, zeker als het gaat om de regietaak, 

hier een verantwoordelijkheid hebben. Ik heb mij 

ontzettend verbaasd dat ik met deze ambitieuze 

gedeputeerde, die in één jaar dit fantastische plan 

weet neer te zetten, toch niet op één golflengte 

kan komen als het gaat om deze probleemgroep. 

Ik heb daarover natuurlijk ‘gespiegeld’ met mijn 

omgeving, het verhaal uitgelegd en gevraagd: hoe 

is toch mogelijk? Op een gegeven moment kwam 

ik erachter dat het ‘em wellicht zou kunnen zitten 

in het probleem dat ik alsmaar had met een zwerf-

jongerenketen terwijl de gedeputeerde zei: ja, er 

zijn zoveel ketens, daar begin ik niet aan. In eerste 

instantie vond ik dat een onzinargument, en al was 

het wel een argument, dan ben ik nog steeds van 

mening dat zwerfjongeren buitengewoon belangrijk 

zijn. 

Anderzijds zit er, vanuit de bestuurlijke functie 

van de gedeputeerde, een kern in als zij zegt: ik wil 

niet met allemaal losse ketens aan de slag. Dus, ik 

hoop dat ik de gedeputeerde tegemoetkom als ik 

het voortaan heb over zorgwekkende zorgmijders. 

In feite kun je daar namelijk ook de slachtoffers 

van loverboys onder plaatsen, en ga je met elkaar 

brainstormen om tafel, dan kun je daar nog veel 

meer groepen onder plaatsen. 

Ik vind daarnaast dat de fractie van D66 een punt 

heeft als zij stelt dat het UJC onvoldoende tege-

moetkomt in het verbeteren van die losse, onsa-

menhangende zorg die er momenteel is voor die 



- 19 mei 2008, pag. 82 -

zwerfjongeren. Immers, programmalijn 5 waarnaar 

verwezen wordt, begint met indiceren, maar er valt 

niets te indiceren als een zorgwekkende jongere de 

zorg mijdt. Ook programmalijn 1, “Versterken van 

preventie en vroegsignalering”, spreekt zich niet uit 

over deze groep zorgwekkende zorgmijders, terwijl 

er op z’n minst een verband mag worden verwacht 

tussen deze twee programmalijnen. En dát beoogt 

de motie die wij willen indienen: gezien vanuit de 

regierol van de provincie, terwijl vooral het lokale 

veld uiteraard de uitvoering doet in de opsporing 

van deze jongeren. De motie luidt als volgt:

Motie M12 (D66): zorgwekkende zorgmijders UJC 

(zwerfjongeren, slachtoffers loverboys, etc.).

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen 

op 19 mei 2008, ter bespreking en vaststelling van het 

Programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC);

overwegende:

l dat sommige hulpbehoevende jongeren, zoals 

zwerfjongeren en slachtoffers van loverboys¬, zich 

onttrekken aan het oog van signalerende instan-

ties;

l dat bij deze jongeren hulp juist zeer geboden is;

l dat om deze jongeren op te sporen, een actieve, 

outreachende werkwijze noodzakelijk is;

voorts overwegende:

l dat het Programma Utrechtse Jeugd Centraal een 

integrale, ketenbrede aanpak van jeugdbeleid en 

jeugdzorg beoogt;

l dat de lokale overheden en de instellingen die 

samenwerken in de Centra voor Jeugd en Gezin 

belangrijke partners zijn met het oog op preventie, 

signalering en ondersteuning in de lokale keten en 

de aansluiting op de geïndiceerde jeugdzorg;

l dat ten behoeve van een snelle signalering afspra-

ken worden gemaakt met scholen en lokale instel-

lingen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

a. in het overleg met lokale bestuurders over de 

afstemming jeugdbeleid - jeugdzorg afspraken 

te maken over de inspanningen die door Centra 

voor Jeugd en Gezin en lokale instellingen worden 

gepleegd om deze zogenaamde zorgwekkende 

zorgmijders op te sporen en te helpen;

b. over het vervolgtraject in de jeugdzorg afspraken 

te maken met Bureau Jeugdzorg Utrecht,

en gaan over tot de orde van de dag.

Deze motie sluit uitstekend aan bij alle aandacht 

die er landelijk is voor deze doelgroep. Ik verwijs 

naar de brief die minister Rouvoet vorige week naar 

de Kamer heeft gestuurd voor een derde overleg 

hierover. Ook minister Rouvoet wil graag maatre-

gelen om provincies en gemeenten aan te spreken 

om hun bestuurlijke afspraken verder te verdiepen 

door afspraken te maken over de onderdelen 

preventie, overdracht en doorstroom ten aanzien 

van zwerfjongeren oftewel zorgwekkende zorgmij-

ders. Onze motie voorziet hier prima in en zou een 

verdieping van het UJC zijn. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

De gebrokenheid en het kwaad in deze schepping 

worden op verschillende manieren zichtbaar; je 

hoeft de krant maar te lezen over oorlog, genocide, 

zinloos geweld en al dat soort zaken. Als je daar-

naast de Bijbel leest, dan zie je dat er nog veel meer 

oorzaken zijn. Een van de oorzaken, een van de 

dragers van het kwaad in deze wereld, is: verstoring 

van relaties. En als wij het over jeugdzorg hebben, 

hebben wij het eigenlijk over een instrument dat 

wij als overheid – u weet het: de SGP ziet de over-

heid als dienares van God – willen inzetten om 

het kwaad te bestrijden. Dit is de basis waarom 

de SGP de jeugdzorg zo’n warm hard toedraagt. 

Daarom ben ik ook blij met voorliggend voorstel. 

Ik heb dat in de commissie ook al verwoord. Ik 

heb zeer veel waardering voor de wijze waarop dit 

plan hier wordt gepresenteerd. Wat ik hierin zie, 

is een eerlijke, scherpe analyse van een beleidster-

rein waarop tekortkomingen zijn geconstateerd, 

de moed om die tekortkomingen te benoemen en 

vervolgens het inzicht en de bereidheid om die door 

te vertalen naar een activerend plan. Je vindt dus 

de bevindingen en analyses van onderzoeken en 

rapporten terug in dit plan. Dat maakt mijn waar-

dering voor het programma UJC groot.

Er is aandacht gevraagd voor nazorg. Er is aandacht 

gevraagd voor pleegzorg. Er is aandacht gevraagd 
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voor afstemming met gemeenten. Aan al deze 

zaken moeten wij veel aandacht besteden en ze 

goed uitwerken. 

Een van de sterke punten in het plan – de 

gedeputeerde heeft daarop al gereageerd in de 

commissie na opmerkingen van mijn kant – vind 

ik “empowerment”. Dat betekent: oog hebben voor 

de omgeving van het kind en waar het opgroeit, 

zoeken naar contact met de ouders, zoeken naar 

een sociaal netwerk waarin het kind een plaats 

heeft. Dat is één van de dragende structuren in het 

plan. Als ik dan “verstoring van relaties”, bijbels 

gezien, als een van de bronnen van het kwaad 

in deze wereld noem, dan begrijpt u, voorzitter, 

waarom ik zo blij ben met het mooie Engelse woord 

“empowerment”. Dat betekent dat je ook oog hebt 

voor die verstoorde relaties en dat je ook daaraan 

wilt werken en dat je ook wilt toewerken naar 

herstel, met respect voor ieders levensbeschouwe-

lijke uitgangspunten.

Ik ben heel blij met dit stuk en steun het van harte.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik dank de Staten hartelijk voor hun 

uitgesproken complimenten. Het ligt in mijn aard 

om die onmiddellijk te relativeren. Ik hoop dat de 

Staten dat over drie jaar, als ik de eindrapportage 

aan hen voorleg, kunnen herhalen. Ik heb in het 

veld vaak gezegd dat het pas werkt als het werkt; als 

ouders, kinderen en gezinnen iets merken van een 

andere aanpak. Dan zijn wij geslaagd. Wij zijn niet 

geslaagd als wij alleen convenant hebben gesloten, 

een afspraak hebben gemaakt of ‘iets bestuurlijks’ 

hebben gedaan. Daarvan worden kinderen niet 

beter, al heb je die zaken vaak wel nodig om bij de 

resultaten uit te komen zoals wij die met elkaar 

willen. Het gaat uiteindelijk om die resultaten.

Er zijn, behalve de mooie woorden, veel behar-

tigenswaardige dingen genoemd. De heer Klein 

Kranenburg vroeg aandacht voor uitstroom en 

nazorg. En in zijn ‘slipstream’ heeft iedereen 

dat gedaan. Ik heb in de commissievergadering 

al gezegd dat wij gaan werken aan een verdere 

uitwerking van het fenomeen “uitstroom en 

nazorg”. Ik heb daarover inmiddels gesproken met 

de stuurgroep Utrechtse Jeugd Centraal gesproken 

en men was het daar van harte mee eens. De 

Staten kunnen dan ook een nadere uitwerking van 

het onderwerp “uitstroom en nazorg” tegemoet 

zien. Ik kan nu nog niet zeggen of dat er al voor 

de zomer ligt. Als dat niet het geval is, zal het in 

elk geval snel na de zomer voorgelegd worden. Er 

komt dus een nadere uitwerking van het fenomeen 

“uitstroom en nazorg”. Dit zal er natuurlijk komen 

naar aanleiding van het rapport van Alleato en in 

nauwe samenwerking met de gemeenten, omdat 

vooral daar de verantwoordelijkheid ligt. Zoals dit 

hele programma een programma is van samenwer-

kende partners, zal dat ook het geval zijn op het 

gebied van uitstroom en nazorg. De Staten hebben 

ongetwijfeld afgelopen weekend staatssecretaris 

Albayrak gehoord. Zij heeft nazorgtrajecten voor 

jongeren die uit detentie komen, zelfs verplicht 

gesteld. Als er geen nazorgtraject is of die jongeren 

willen niet meewerken aan nazorg, gaat die jongere 

weer terug naar waar hij of zij vandaan kwam, 

namelijk: jeugddetentie.

Dan iets over provinciale verantwoordelijkheid en 

gemeentelijke verantwoordelijkheid naar aanleiding 

van de woorden van de heer Klein Kranenburg. 

Wij werken hier in en aan een programma, waarbij 

heel veel partijen verantwoordelijkheden hebben. 

Wij willen met dit programma die onderscheiden 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden juist 

overstijgen vanuit een gezamenlijk gedragen visie 

op jeugdzorg en op jeugdbeleid: kind centraal, 

werken vanuit empowerment, bewezen interventies, 

et cetera. Natuurlijk zullen wij in de uitvoering 

problemen tegenkomen. Dat kan niet anders, want 

je kunt wel zeggen “kind centraal”, maar als je 

het waar moet maken, stuit je op de grenzen van 

wat mogelijk is. Dan zegt een instelling: ik heb 

nog tien plekken vrij en als ik die niet opvul, kost 

mij dat een heleboel geld. Dan zegt een gemeente: 

wij moeten al zoveel doen in het kader van het 

programma UJC en nu moeten wij ook nog inzet-

ten op die nazorg. De Staten kunnen alle argumen-

ten ook zelf bedenken en al die argumenten zullen 

aan bod komen. Dan is het de kunst met elkaar 

toch de lijn van het programma vast te houden en 

te zorgen dat wij volgens die visie aan de slag gaan 

en te zorgen dat wij de zaken werkelijk realiseren. 

Als wij dan op grote problemen stuiten, dan zullen 

wij die grote problemen ook moeten adresseren. 

Het kan zijn dat wij die moeten adresseren bij 

de minister, bij de Staten – dan kom ik bij de 

Staten terug – of bij gemeenteraden of raden van 

bestuur of raden van toezicht van instellingen. Het 

programma wordt gedragen door alle partijen in 

het veld en wij zullen met al die partijen in het veld 
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tezamen de problemen die wij tegenkomen in de 

uitvoering, moeten aanpakken. 

Over de zorgwekkende zorgmijders kom ik terug 

als ik inga op de woorden van mevrouw Versteeg.

Mevrouw Alsem heeft gesproken over het wettelijk 

kader. Dat wettelijk kader kan ons flink in de weg 

zitten. Nogmaals: wij werken hier vanuit een visie 

en vanuit de vraag hoe wij het uiteindelijk willen 

hebben. Dat betekent dat wij in de loop van dat 

proces tegen dat wettelijk kader kunnen gaan 

aanlopen. Ik weet nog heel goed, en de Staten 

zullen het ook nog weten, dat er bij de operatie 

Jong een rode telefoon was, bedoeld voor alle 

partijen die bijdroegen aan de operatie Jong. De 

uitdaging was die rode telefoon te bellen als wij 

aanliepen tegen een grens van het wettelijk kader. 

De grap was – of misschien was het wel de ernst – 

dat die rode telefoon nooit werd gebeld. Er kan, als 

je er echt naar zoekt, echt veel meer dan mensen in 

eerste instantie geneigd zijn te denken. Het is een 

soort reflex om te zeggen: dat mag niet of dat kan 

niet volgens de wet. Heel vaak blijkt het toch wel te 

kunnen. 

Wij spreken inmiddels al met de minister over dit 

onderwerp. Wij hebben inmiddels van de minister 

toestemming om een pilot “regelvrije zone” uit te 

werken. Daarbij gaat het om speelruimte op het 

terrein van kinderen die zowel in de jeugdzorg als 

in de AWBZ-gefinancierde zorg als in het speciaal 

onderwijs zitten. Wij zijn dus al bezig de grenzen 

van de wet op te zoeken en aan de minister exacte 

voorbeelden voor te leggen waarbij wij last hebben 

van regelgeving en te vragen: geeft u ons de ruimte 

daarin anders te opereren. 

Wij werken daarnaast aan deregulering. Dat staat 

overigens gewoon in het programma. De minister 

heeft de ambitie om 25% minder regels of ervaren 

regeldruk in de jeugdzorg te krijgen. Wij hebben 

de dereguleringstoets. In de zorg noemt men dat 

de bureaucratie-index. De ambitie is in de loop van 

de komende jaren te komen tot ten minste 25% 

minder regeldruk. Het is de ambitie van de minis-

ter om dat op landelijk niveau te doen. Dus ook 

daaraan wordt zeer veel aandacht besteed.

Ik kan heel goed leven met de motie die mevrouw 

Alsem indiende. Natuurlijk zullen wij, al werkende, 

ervaren waar wij tegen aanlopen. Dat zullen wij 

goed bijhouden en daarover spreken wij met het 

ministerie. Wij zullen de Staten daarover verslag 

uitbrengen.

Mevrouw Van Benthem vroeg om aandacht voor 

uitstroom en nazorg. Zij diende daarover een motie 

in. Ik heb daarop inmiddels geantwoord.

Mevrouw Hogema zegt dat er een grote rol is voor 

de Centra voor Jeugd en Gezin en voor de door-

stroom van jeugdzorg naar de aanbieders. Dat is 

nu nog een periode die vaak heel lang duurt. Er is 

een gewenste termijn van negen weken, maar die 

gewenste termijn van negen weken wordt regelma-

tig overschreden. Op zo’n moment spreken wij over 

een wachtlijst. Wat ik zelf één van de meest interes-

sante pilots vind in dit programma, is met drie 

gemeenten te onderzoeken hoe wij in twee weken 

van signaal naar zorg kunnen komen. Als wij 

daarin slagen met drie Centra voor Jeugd en Gezin 

en met alle partijen daaromheen, dan ontwikkelen 

wij een werkwijze die wellicht breder toepasbaar is. 

Wij proberen daarin een doorbraak te bewerkstel-

ligen in dit hele veld.

Mevrouw Pennarts zegt in het plan onvoldoende 

spreiding terug te zien. Dat is geheel correct. Dat 

staat niet in dit plan. Wij moeten een wettelijk 

verplicht beleidskader maken. Wij gaan de offerte-

procedures in en daarin nemen wij dat spreidings-

aspect van die sterke-/zwakteanalyse gewoon mee. 

Dat komt er dus aan. 

Verder vraagt zij aandacht voor voortgangsrap-

portages en zij wil graag weten hoever wij zijn 

gekomen met wat wij van plan waren te gaan doen. 

Ik heb mevrouw Pennarts daarover inmiddels 

gesproken, maar wij zullen de Staten een overzicht 

geven van te bereiken beleid en resultaten in enig 

jaar van het programma. Wij zullen daarover 

verantwoording afleggen.

Ik moet nog reageren op de woorden van mevrouw 

Versteeg. Dat is een uitdaging, zo heb ik begrepen. 

Dat gaat over de zorgwekkende zorgmijders. 

Wij gaan met de centrumgemeenten Utrecht en 

Amersfoort een afspraak maken – dan kan ook een 

bestuursafspraak of een convenant zijn – over een 

aantal onderwerpen op het gebied van jeugdbeleid 

en jeugdzorg. Daarin zit ook de uitvoering van 

aspecten van UJC, die speciaal op die steden van 

toepassing zijn. Een van de onderwerpen in die 

afspraken – en dat is al afgesproken met de beide 

gemeenten – betreft “zwerfjongeren”. In de verbre-

ding is dat: de zorgwekkende zorgmijder. Dan gaat 

het om een passend hulpaanbod voor die jongeren, 

om nazorg voor die jongeren, om de aansluiting 

van jeugdzorg, maatschappelijke opvang, et cetera. 
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Ik hoop dus, en dat zou een ultiem punt zijn van 

deze avond, dat ik mevrouw Versteeg hiermee 

tevreden heb gesteld. 

Er is een statenbrede motie ingediend over pleeg-

zorg. Ik stel de Staten voor aan pleegzorgaanbieders 

in het kader van onze programmalijn 6, “kwaliteit 

van de zorg”, te vragen een voorstel te doen – er 

wordt hier namelijk gevraagd dat te ontwikkelen 

– en dat binnen het kader van dat programma tot 

uitvoering te brengen. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik mis het antwoord op mijn vraag over 

het onderwijs.

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Mevrouw Versteeg heeft helemaal gelijk 

als zij zegt dat het onderwerp onderwijs het minst 

ver uitgewerkt is. Dat heeft een heel belangrijke 

oorzaak: onderwijs was nog het minst aangesloten 

op dit veld. En ik heb in de commissie vergadering 

erbij gezegd: tot mijn grote schrik. Bij onderwijs 

is er dus nog een groot onontgonnen terrein. De 

ambitie is het onderwijs inhoudelijk goed te laten 

aansluiten op het veld van de jeugdzorg, en om dat 

samen met het onderwijs te doen. Wij gaan dus 

niet van hieruit bedenken hoe het moet, maar wij 

gaan dat samen met het onderwijs doen. Ik ben met 

vier sleutelfiguren uit het Utrechtse onderwijs bezig 

om dat voor elkaar te krijgen. Wij gaan, vanuit die 

vier sleutelfiguren, bijeenkomsten beleggen met het 

bredere onderwijs. Uiteindelijk moet er dus een veel 

meer omschreven aanpak van het onderwijsbeleid 

komen dan er nu is. Als er echter helemaal niets is, 

is de werkwijze zo, dat wij niet van bóvenaf gaan 

zeggen hoe wij het gaan doen, maar dan gaan wij 

aan het onderwijs vragen hoe wij dat het beste 

samen kunnen doen.

Mevrouw VERSTEEG ((D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Zit daar ook het basisonderwijs bij?

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Hét onderwijs is: het basisonderwijs, het 

voortgezet onderwijs en de ROC’s. 

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede 

termijn?

Mevrouw ALSEM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Een punt van orde. De gedeputeerde heeft een 

aantal zaken behandeld en een aantal uitspraken 

gedaan over de moties. Is het mogelijk de verga-

dering voor enkele minuten te schorsen, zodat wij 

met de indieners van de moties kunnen overwegen 

of wij op basis daarvan niet tot stemming hoeven 

over te gaan. Dat kost even tijd, maar het scheelt 

straks ook weer tijd.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 21.04 uur tot 21.06 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Mevrouw ALSEM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben even over de moties gesproken. Wij 

hebben begrepen dat de gedeputeerde de vier 

moties overneemt en dat zij de moties meeneemt 

naar de uitvoering van het programma. Dat wil 

zeggen dat de moties wat ons betreft niet meer in 

stemming gebracht hoeven te worden. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Gezien het antwoord van de gedepu-

teerde op mijn vraag over het onderwijs, heb ik er 

alle vertrouwen in dat zij flink met het veld aan de 

slag gaat. Ik zie daarom geen enkele reden de motie 

die ik achter de hand had, nog in te dienen.

Mevrouw HOGEMA (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik dank de gedeputeerde voor haar beantwoording. 

De pilot met de drie gemeenten klinkt zeer interes-

sant. Ik neem aan dat de gedeputeerde de commis-

sie WMC op de hoogte houdt van de vorderingen 

in dezen.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2008WMC11

Kaderstelling Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.

Mevrouw DEKKERS (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wanneer ik richting Gouda reis, hetzij 

per trein hetzij per auto, staat er op een gegeven 

moment een bord waarop staat dat ik provincie 

Utrecht verlaat, maar ook zonder dat bord zou ik 

merken dat ik daar de provinciegrens passeer. De 

ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht is zo 
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veel beter dan bij de buren, dat het direct opvalt. 

De hoge kwaliteit van de ruimte is dé kernkwaliteit 

van onze provincie, waardoor het aantrekkelijk is 

hier te wonen en te werken; waar wij als rentmees-

ters verantwoordelijk voor zijn om hiermee heel 

zorgvuldig om te gaan.

Wanneer wij kijken naar de woningbouwopgave 

die wij hebben, realiseren wij ons dat de binnen-

stedelijke opgave die er is voor een gemeente, lastig 

is. Lastiger dan bouwen in het weiland. Lastiger 

en complexer, en daardoor duurder. Wij hebben 

als provincie hiervoor begrip en willen gemeenten 

hierin, door het instellen van het Fonds SBW 

(Stedelijk Bouwen en Wonen), ruimschoots finan-

cieel tegemoet komen. Wij doen niet krenterig of 

zuinig: € 27.500.000 nu en een nog hoger bedrag 

straks, is een substantieel groot bedrag; zo groot 

dat wij daaraan duidelijke voorwaarden kunnen en 

moeten stellen. 

De fractie van het CDA wil door in te stemmen met 

het beschikbaar stellen van dit bedrag twee dingen 

bereiken. Het eerste is dat de binnenstedelijke 

bouwopgave goed van de grond komt. Het tweede 

is dat hiermee voorkomen wordt dat er extra uitleg-

locaties nodig zijn. 

Ik ga naar de verdeling van de budgetten. Ik noem 

hierbij budget 2 en budget 4. 

Als wij kijken naar de verdeling van de budgetten, 

kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat 

zestien kleinere gemeenten wel eens onderbedeeld 

zouden kunnen zijn. Van de € 27.500.000 gaat 

immers maar een bedrag van € 3.200.000 recht-

streeks naar deze gemeenten, en dan nog niet eens 

helemaal, omdat ook andere gemeenten hierop een 

beroep kunnen doen. Dat betekent voor ons dat wij 

bij de verdeling van de budgetten voor 2009 zorg-

vuldig zullen kijken of de verdeling voor de zestien 

kleinere gemeenten in onze ogen rechtvaardig is. 

Wat betreft budget 4: voor de toewijzing van de 

gelden voor de Krachtwijken staat wij achter het 

voorstel om dit geld toe te wijzen aan projecten die, 

zoals wordt omschreven, gericht zijn op de fysieke 

component. 

Vanmorgen zat ik aan de tafel en ik las de krant, 

de Groene-Harteditie. Daar las ik een artikel met 

als kop: “Weilandjes onnodig volgebouwd”. Fons 

Asselbergs, rijksadviseur cultureel erfgoed en, zoals 

ik begrepen heb, oud-wethouder van de gemeente 

Amersfoort, komt in zijn notitie “De oude kaart 

van Nederland”, tot de volgende bevinding: 

“Gemeenten weten slecht wat er binnen hun gren-

zen zoal leegstaat.” Bij inventarisatie gaven gemeen-

ten 900 locaties op, terwijl uit onderzoek blijkt dat 

het in totaal om 5000 locaties gaat, die gebruikt 

zouden kunnen worden en opnieuw ingevuld 

kunnen worden. Hij komt tot de conclusie: “Wij 

vreten in Nederland weilandje voor weilandje op, 

terwijl er binnen de gemeentegrenzen veel potenti-

ele bouwlocaties over het hoofd worden gezien”. 

Uit “De oude kaart van Nederland” blijkt dat er 

ook in de provincie Utrecht sprake is van leeg-

stand. Vraag en aanbod zijn niet goed op elkaar 

afgestemd. Een actueel en bruikbaar overzicht van 

leegstand zou een oplossing kunnen bieden. Marc 

Calon, gedeputeerde in Groningen en bestuurslid 

van het IPO, zegt: “Nu hebben provincies een 

wapen in handen om het buitengebied te bescher-

men”. Deze informatie voelen wij als een hart 

onder de riem. Laten wij voorkomen dat wij onno-

dig te boek komen te staan als ‘weilandjesvreter’.

De heer VAN DER WERFF (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Mijn maidenspeech zou ik het liefst 

gehouden hebben over een voorstel of onderwerp 

waarover mijn partij een totaal andere mening zou 

hebben, een aanpassing zou wensen of een briljant 

nieuw idee zou lanceren dat de Staten opnieuw 

op de kaart zou kunnen zetten. Maar helaas, mijn 

eerste optreden in deze Staten vanavond kenmerkt 

zich slechts door grote tevredenheid over het door 

het college van Gedeputeerde Staten aangepaste 

voorstel. 

In de commissievergadering WMC heeft de fractie 

van de VVD duidelijk gemaakt dat met name het 

moment van uitbetalen van de stimuleringssubsidie 

voor de woningbouw in binnenstedelijk gebied 

diende te worden aangepast volgens het ‘boter-bij-

de-vis-principe’ en dat het door mij ingediende 

voorstel, om tot uitbetaling van deze subsidie te 

komen, op een juridisch meetbaar moment te laten 

plaatsvinden, namelijk het aanmelden van start 

bouw. Dit werd volledig in de subsidieverordening 

opgenomen. De fractie van de VVD gaat dan ook 

akkoord met het voorliggende voorstel. Echter, 

niet nadat wij nog in deze Staten willen melden 

dat het persbericht nummer 7158 van 14 mei 2008 

- het persbericht over de aanpak woningtekort; 

7000 woningen extra haalbaar – ons, eufemis-
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tisch gezegd, heeft verbaasd. Bij de presentatie 

Woonbehoefteonderzoek in de commissie WMC 

van 3 maart j.l.., werd duidelijk hoe cijfers, met 

name de interpretatie daarvan, op basis van kans-

berekeningen en aannames, tot enorme verschillen 

in de vermeende behoefte van onze woningvoor-

raad kunnen leiden. Het voorliggende besluit tot 

subsidiëring van binnenstedelijke woningbouw 

is bedoeld als stimulering en versnelling van de 

productie en het realiseren van de aantallen op 

basis van de doelstelling uit het streekplan en de 

besluiten uit 2006 voor de planperiode tot 2015. 

Indien het college twijfelt aan de haalbare realisatie 

van de huidige aantallen, staat het opplussen op 

basis van een nieuw woonbehoefteonderzoek gelijk 

aan het geven van ruimte tot bouw buiten de rode 

contour en/of het bieden van uitstel tot realisatie 

van moeilijk te ontwikkelen binnenstedelijke gebie-

den, waarvoor wij nu juist deze miljoenensubsidie 

in het kader van voorliggend statenvoorstel geven. 

In de volgende commissievergadering WMC komen 

de woonbehoeftecijfers opnieuw aan de orde. Wij 

zullen dan een verband leggen met de intentie van 

deze subsidieregeling. 

In verband met onze beperkte spreektijd sluit ik af 

met een kort statement.

Meer nieuwe woningen betekenen niet alleen meer 

inwoners, maar ook de noodzaak voor meer groen, 

meer wegen en meer voorzieningen.

De heer POLLMANN (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het wonen is voor de PvdA een redelijk 

belangrijk item, evenals het bouwen voor het 

wonen. Wij constateren, als wij het hebben over 

de woningbouwproductie, een klein aanbod. Wij 

constateren tegelijkertijd een heel grote vraag. 

Ondanks het gesteggel over cijfers die wij voor onze 

neus hebben gekregen, blijven wij constateren dat 

de vraag groter is dan het aanbod. Dat heeft de 

Commissie Onderzoek Bouwstagnatie ook gecon-

stateerd en ik denk dat wij daarop alle aandacht 

moeten gaan richten. 

In ons verkiezingsprogramma stellen wij dat wij 

ons eerst willen concentreren op het binnenstede-

lijk bouwen om de ruimte rondom de bebouwde 

kommen te sparen. Vanuit een andere invalshoek 

- ik heb ook het verhaal gelezen waarover mevrouw 

Dekkers sprak – worden wij hierin gesteund. De 

heer Asselbergs heeft ook gezegd dat je eerst heel 

goed moet kijken naar je binnenstedelijke mogelijk-

heden. Overigens, de heer Asselbergs is wethouder 

geweest in Amersfoort. Ik kan mij bij Amersfoort 

wel voorstellen dat daar flink is gebouwd in de 

weilanden. De heer Asselbergs heeft echter ook veel 

aandacht besteed aan het binnenstedelijk bouwen.

Het fonds SBW is een belangrijke stimulans voor 

gemeenten om nog actiever te zijn in hun binnen-

stedelijk bouwen. Wij hopen daarmee ook een 

goede bijdrage te kunnen leveren aan het aantal 

gereedkomende woningen, om zodoende onze 

geformuleerde doelstellingen te kunnen halen. De 

regeling is wat ons betreft duidelijk. Er wordt pas 

definitief geld beschikbaar gesteld als de prestatie is 

geleverd. Dat is uitstekend. Kortom: het is voor ons 

een erg belangrijk fonds, waarmee wij dan ook van 

harte kunnen instemmen.

Mevrouw HOGEMA (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik houd het kort. Onze fractie is zeer voor het 

ondersteunen van de binnenstedelijke woningpro-

ductie, zeker om de druk op het buitengebied te 

doen afnemen. Echter, wij willen dat daarbij veel 

meer rekening wordt gehouden met de betaalbaar-

heid van de woningen. Dan doel ik met name op 

sociale woningbouw. 

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

zal het iets minder kort houden. Allereerst proficiat 

met het stuk: een goede insteek, al kan die wat 

GroenLinks betreft wel wat dieper. Daarover straks 

nog meer. 

Wat de notitie zelf betreft kan ik zeggen dat de 

aanpassingen, inclusief het ‘boter-bij-de-vis-

principe’ gezien de doelstellingen van het fonds 

SBW, afdoende zijn. Wij zijn vooral blij dat er een 

extra nadruk ligt op binnenstedelijk wonen. Ik 

verwijs nog even naar wat de fractie van het CDA 

heeft gezegd. Wij hebben het over binnenstedelijk 

wonen en niet over binnendorps wonen. Misschien 

is dat ook de reden waarom kleinere gemeenten er 

in deze notitie enigszins karig van afkomen. 

Niet breder, maar dieper dus. Dan doel ik met 

name op duurzaamheid. Het zou natuurlijk te 

belachelijk voor woorden zijn als bij de aanpak 

van Krachtwijken er geen groene daken of daken 

met zonnepanelen of windturbines zouden worden 

gerealiseerd. Dat, niet alleen omdat het nodig 

is – dus met milieutechnische zaken de toekomst 

veiliger te stellen – maar vooral ook omdat het kán. 

Een koppeling van deze notitie aan de plannen 



- 19 mei 2008, pag. 88 -

omtrent duurzaamheid lijkt ons daarom nood-

zakelijk. De fractie van GroenLinks verzoekt het 

college van Gedeputeerde Staten daarom te komen 

met een verkenning om de maatregelen te koppelen 

aan bijpassende duurzaamheidsimpulsen, zoals die 

eerder al door de heer De Wilde zijn gepresenteerd. 

Dan kunnen wij, bij de volgende besluitvorming in 

november, als wij de rest van het budget vaststellen, 

komen tot een alomvattend plan voor de wijken 

van de toekomst. 

Mevrouw DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Voor onze fractie is wonen zeer 

belangrijk. Wij stemmen in met deze kaderstel-

ling. Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve 

opgaven zijn belangrijk om de binnenstedelijke 

woningbouwproductie te ondersteunen en de druk 

op het buitengebied te doen afnemen. Het is een 

soort drietrapsraket geweest om uiteindelijk tot dit 

statenvoorstel te komen. Dat is jammer. Het zou 

fijn zijn geweest als het stuk vanaf het begin meer 

‘body’ had gehad. Wij zijn echter tevreden met de 

aanpassingen die zijn gedaan. Zoals het stuk nu 

voorligt, stemmen wij daarmee in.

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Mooi dat deze zeer belangrijke doelstel-

ling van het college zo breed gedragen wordt door 

de Staten. De Staten vinden dit redelijk tot zeer 

belangrijk. Nu, dat geldt ook voor het college, maar 

dan wel in combinatie met andere beleidsterreinen. 

Wij vinden ook groen, kwaliteit van het stedelijk 

gebied, bereikbaarheid, erfgoed, jeugd, enzovoort, 

zeer belangrijk. Ik denk dat het erom gaat het goede 

evenwicht te vinden en dat te doen wat nodig is om 

de doelstellingen op het gebied van woningbouw 

zodanig te halen dat die niet ten koste van de 

andere kwaliteiten gaan. En van die andere kwali-

teiten hebben wij in er onze provincie heel veel. 

Wij proberen met de intensivering van de stedelijke 

opgave dat buitengebied inderdaad zo veel mogelijk 

te ontzien. Dat geldt zeker voor de 73.000 woningen 

die wij in het streekplan hebben afgesproken. Die 

woningen zullen binnen de rode contour hun plek 

moeten krijgen; daarvoor is er geen plek buiten 

die rode contour. Als wij echt werk gaan maken 

van het inlopen van de achterstand, dan zou het 

mogelijk kunnen zijn dat er andere locaties in 

beeld moeten komen, omdat er dan binnen de rode 

contour niet genoeg ruimte is om die totale achter-

stand in te lopen. Die discussie staat echter los van 

deze discussie, en die gaan wij de volgende maand 

voeren.

Wij proberen met de vier budgetten een evenwich-

tige verdeling te maken voor de doelstellingen die 

wij hebben:

Budget 1: een heel duidelijke versnelling in de 

aantallen. Niet te veel kijken of het sociaal is of dat 

het niet sociaal is. Wij zullen zeker bij de uitvoering 

van de plannen met de gemeenten praten over de 

provinciale huisvestingsdoelstellingen. Dan gaat het 

om het bieden van ruimte aan starters, dan gaat het 

om zorgwoningen, dan gaat het om ouderenhuis-

vesting en dan gaat het om betaalbare woningen. 

Met de gemeenten zullen wij daarover in gesprek 

blijven, maar uiteindelijk komt iedere woning, 

netto toegevoegd, in aanmerking voor een bijdrage, 

omdat wij in alle categorieën nog tekorten hebben 

in deze provincie.

Budget 2 is veel meer gericht op speciale doelgroe-

pen, zoals starters, collectief particulier opdracht-

geverschap en dat soort zaken, om daaraan heel 

specifiek ondersteuning te bieden voor initiatieven 

uit het veld. 

Bij de Krachtwijken in budget 4 zullen wij onze 

bijdrage leveren aan de sociale problematiek, maar 

met name door het nemen van fysieke maatregelen 

in die wijken om daarmee een sociaalveilige omge-

ving te krijgen, een omgeving die er kwalitatief 

goed uitziet. Ook in die wijken kan men dan trots 

zijn op de woonomgeving.

Met budget 3 proberen wij elf gemeenten met 

vergelijkbare problemen, maar op een veel 

kleinere schaal dan de achterstandswijken – de 

‘Vogelaarwijken’ – ondersteuning te bieden.

Deze budgetten komen naast de activiteiten die wij 

hebben in het kleinekernenbeleid. Collega mevrouw 

Raven is daarmee bezig. Zij geeft ondersteuning om 

ook de kleine kernen leefbaar te houden.

Is het zo, dat wij in onze provincie enorm veel 

potentieel binnenstedelijk laten zitten, terwijl wij 

in die uitleggebieden bezig zijn? Nu, wij hebben 

daar flink wat inventarisaties gedaan de afgelopen 

jaren. Wij hebben nog een keer bekeken wat er tot 

2015 binnenstedelijk gerealiseerd kan worden. Wij 

hebben gekeken naar al die potenties die er binnen-

stedelijk zijn. Wij hebben het idee dat wij hierbij 

geen plekken over het hoofd zien, zoals in de krant 

wordt aangehaald door de heer Asselbergs. Dat is in 
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elk geval niet het geval binnen de kernen waar de 

groei moet plaatsvinden: met name in het stadsge-

west Utrecht, rond Abcoude en nog een klein beetje 

in Eemland. Dat zijn de kernen met druk op de 

woningmarkt. In de rest van de provincie zien wij 

dat die groei wat aan het stagneren is. Daar zullen 

wij dus niet meer tot enorme groei komen, tenzij 

er opvang zal zijn vanuit gebieden die daaraan veel 

behoefte hebben. Wij gaan dus zeker geen weiland-

jes vreten als er in de binnenstedelijke opgaven 

nog mogelijkheden zijn. Ook bij de NV Utrecht 

heeft men de binnenstedelijke opgave van te slopen 

woningen al opgehoogd van 0,7 naar 1 terug te 

bouwen woning. Dat is in achterstandswijken best 

een probleem, omdat je daar vaak hogere woonseg-

menten wilt toevoegen. Je komt dan echter uit bij 

woningen die meer ruimte vragen. Dat vinden wij 

dus al een behoorlijke inspanning.

Ik ben blij dat verschillende woordvoerders herken-

nen dat wij in het interactieve proces om te komen 

tot de notitie die vandaag voorligt, behoorlijk wat 

verbeteringen hebben toegepast. Men kan er vijf 

maanden over nadenken en dan met een voorstel 

komen. Men kan ook met elkaar nadenken. Wij 

hebben een conceptnotitie al in een vrij vroeg 

stadium bij de Staten gebracht en wij zijn op die 

manier tot dit eindproduct gekomen. Ik denk dat 

dat een goede wijze van werken is. Daarom kunnen 

wij nu met elkaar zeggen dat het een breed gedra-

gen notitie is. Daar ben ik blij mee. 

De VOORZITTER: De beantwoording van de 

gedeputeerde zou ertoe kunnen leiden dat er geen 

tweede termijn meer hoeft te komen. Is dat het 

geval?

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

verzoek vanuit de fractie van GroenLinks was de 

komende periode te bekijken in hoeverre de twee 

trajecten die worden bewandeld - de duurzaam-

heidshoek én de impulsen die er nu voor binnenste-

delijk bouwen zijn – geïntegreerd kunnen worden. 

Het is namelijk zonde als je ingrijpt in een wijk om 

daar een betere leefbaarheid te krijgen en je zou 

het andere aspect niet ten volle benutten. Ik wil de 

gedeputeerde vragen of er een notitie of een kader 

opgesteld kan worden over de vraag in hoeverre die 

twee trajecten gelijk op kunnen lopen, zodat je een 

dubbel effect kunt behalen. 

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik begrijp het. We doen het. Maar niet 

in de regelgeving. In ieder gesprek dat wij met 

gemeenten voeren, nemen wij datgene door wat zij 

op het gebied van subsidie of woningbouwbijdragen 

aan stedelijke vernieuwing kunnen verwachten, 

maar dat geldt ook voor de regelgeving rond 

verplaatsing van hinderlijke bedrijven, de koude-/

warmteopslag, de energiesubsidies, de duurzaam-

heidsprojecten die wij doen. Daarbij kijken wij of 

er koppelingen te maken zijn. Die koppelingen 

worden gelukkig al volop gemaakt. Er zijn plannen 

om 7000 woningen in Vathorst op koude-/warm-

teopslag aan te sluiten. Dat zijn woningen die niet 

in aanmerking komen voor het fonds SBW, omdat 

het gaat om uitleg. Echter, ook binnenstedelijke 

locaties kunnen prima op die initiatieven meeliften. 

En dat gebeurt, zoals bij een aantal projecten in 

de binnenstad van Utrecht. Wij maken dit dus 

bij ieder project waaraan wij financieel bijdragen, 

bespreekbaar. Wij zeggen echter niet dat wij het 

geld pas gaan uitgeven als ook aan de duurzaam-

heidsdoelstelling voldaan wordt. Wij proberen het 

in overtuigende zin aan de gemeenten te verkopen.

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

de gedeputeerde zegt, is natuurlijk heel wijs. Echter, 

het idee dat erachter zit, is dat er een verkenning 

komt. Ik kan mij zo voorstellen, zeker na wat er in 

de voorjaarsnota naar voren is gekomen, dat er her 

en der nog wat geld op de plan is blijven liggen. 

Juist als er ergens een extra stap gezet kan worden 

en zaken zouden heel goed passen, kan ik mij voor-

stellen dat wij in december tot de conclusie komen 

dat er extra budget beschikbaar komt. 

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zou die gedachte willen vasthouden 

en er in november met de Staten verder over willen 

spreken. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen. 

Wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Dat 

is niet het geval. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.
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PS2008WMC10

Uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 

2008-2011.

Mevrouw NAP (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Bij 

de verkiezingen van 2007 had het CDA als slogan: 

“Samen leven, wonen en werken”. Wij zijn dan ook 

heel blij dat het college deze slogan bijna volledig 

heeft overgenomen in de titel van de Sociale 

Agenda, namelijk: “Samen leven, leren en werken”. 

Het spreekt voor zich dat wij een programma met 

een dergelijke titel graag uitgevoerd zouden zien. 

Omdat de Sociale Agenda een belangrijk onderdeel 

van het provinciaal beleid is, en voor ons echt een 

meerwaarde weergeeft van de provincie, hebben wij 

als CDA het onderliggende stuk bij dit agendapunt 

natuurlijk kritisch gelezen. Bij de bespreking in de 

commissie hebben wij heel duidelijk gezegd dat de 

doelen in deze Sociale Agenda aansluiten bij het 

CDA en op onze instemming kunnen rekenen. 

Onze kritiek was vooral gericht op de vorm waarin 

het uitvoeringsprogramma gegoten was en niet op 

de inhoud van de Sociale Agenda. Mensen de gele-

genheid geven zichzelf te ontwikkelen, samen met 

gemeenten en maatschappelijke partners bevor-

deren dat mensen respectvol met elkaar omgaan, 

vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid 

tegengaan: het zijn allemaal onderwerpen waar het 

CDA zich in kan vinden en waaraan wij graag geld 

willen besteden. 

Uit het lijvige stuk dat wij als commissie hebben 

ontvangen - conform een motie om de hoeveel-

heid papier in de Staten te verminderen, is het 

gelukkig aan de overige Statenleden alleen digitaal 

beschikbaar gesteld - werd de rol van de provin-

cie ten opzichte van de gemeente niet duidelijk. 

Het aanvullende memo van de gedeputeerde op 

dit punt heeft heel goed duidelijk gemaakt dat 

de provincie een tweedelijns taak vervuld. De 

gemeenten en het maatschappelijk veld moeten 

de projecten uitvoeren. De provincie is slechts 

ondersteuner, verbinder en opdracht- en subsidie-

verstrekker. Omdat wij als provincie vooral een 

ondersteunende rol hebben, kunnen wij zelf niet 

direct percentages of getallen weergeven van wat 

wij willen bereiken. Wij verwachten dat de concrete 

cijfers in de projectvoorstellen van de uitvoerende 

partijen wel genoemd worden. Wij gaan ervan 

uit dat o.a. gemeenten en onderwijsinstellingen 

concrete projectvoorstellen gaan uitvoeren, waarbij 

de middelen van de provincie gebruikt worden om 

de doelen, die gemeenten en onderwijsinstellingen 

met het Rijk afgesproken hebben, te bereiken. 

Vervolgens zullen wij aan de hand van de door de 

gedeputeerde toegezegde rapportages kunnen zien 

of de projecten leiden tot de gewenste maatschap-

pelijke effecten.

Zoals gezegd, steunt de fractie van het CDA de 

doelstellingen uit de Sociale Agenda. Het uitvoe-

ringsprogramma had wat ons betreft korter en 

duidelijker gekund. Wij verwachten echter dat deze 

duidelijkheid in de projectvoorstellen naar voren 

zal komen. Wij gaan ervan uit dat wij in de rappor-

tages zullen zien dat de beslissing die wij nu nemen 

om ruim € 11.000.000 voor deze belangrijke thema’s 

te reserveren, een goede beslissing is en dat wij er 

samen aan kunnen bijdragen om Utrecht samen 

mooier te maken.

Mevrouw ALSEM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik kan aansluiten bij mijn collega van de fractie 

van het CDA. Toen het uitvoeringsprogramma 

Sociale Agenda in de commissie WMC aan de 

orde was, heeft de fractie van de VVD haar steun 

uitgesproken, echter wel met een aarzeling, omdat 

het aanvullende karakter van de bijdrage van de 

provincie voor ons niet erg duidelijk was. Dat 

betrof met name de beschrijvingen van de verschil-

lende projectonderdelen. Juist bij een onderwerp 

dat ter discussie staat als het gaat om de kerntaken 

van de provincie, is het van belang dat die aanvul-

lende taak op gemeentelijk beleid – dus die meer-

waarde – wel duidelijk geprofileerd wordt. De gede-

puteerde heeft toen al, in de commissievergadering, 

een verhelderende uitleg gegeven en op 23 april jl. 

heeft zij een memorandum gestuurd naar de Staten 

over het aanvullende karakter van de rol van de 

provincie. Een kort, maar helder memorandum.

De provincie vervult een tweedelijns taak als het 

gaat om sociaal beleid. De uitvoerende taak ligt 

bij de gemeenten. De provincie legt verbindingen, 

stimuleert vernieuwingen en is aanjager van 

processen. Dat draagt zeker bij aan betere resul-

taten van sociaal beleid. De fractie van de VVD 

dankt de gedeputeerde voor deze aanscherping en 

steunt het programma. 

 

De heer POLLMANN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij wáren enthousiast in de commissie 
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en wij zijn nog steeds enthousiast over de Sociale 

Agenda en de onderliggende stukken. Wij vonden 

die stukken niét te uitgebreid. Ik herinner iedereen 

die hierover een opmerking maakte eraan hoe wij 

bij ons vorige programma geluiden in deze Staten 

hoorden dat het wel een erg mager programma was, 

niet alleen qua tekst maar ook qua inhoud. 

Kortom: wij zijn tevreden en wij zijn voorstander 

van de Sociale Agenda en uitvoeringsprogramma’s 

zoals die hier voor ons liggen. Via een gedegen 

procedure is dit tot stand gekomen, in overleg met 

de verschillende partners zijn er werkconferenties 

gehouden, is aanbesteed en is er uiteindelijk 

gekozen voor een tweetal zee actuele hoofd-

thema’s: Integratie & Participatie, Onderwijs & 

Arbeidsmarkt. 

De angst voor een rolverwarring die er zou kunnen 

zijn tussen gemeenten en provincie, hebben wij 

helemaal niet. De kanttekeningen die er zijn over 

de positie die de provincie inneemt bij deze twee 

thema’s in het kader van de Sociale Agenda, staan 

keurig netjes verwoord: terughoudendheid, geen 

formele verantwoordelijkheid en, als je kijkt naar 

de resultaten, afhankelijk van de partners waarmee 

dit moet worden uitgevoerd.

Kortom: een goed programma, aan de slag. Wij zijn 

reuzenbenieuwd naar de uiteindelijke resultaten 

hiervan. 

Mevrouw HOGEMA (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De Sociale Agenda: wat goed om te lezen dat 

ook Gedeputeerde Staten het belang van gedeeld 

burgerschap – ofwel participerend burgerschap – 

onderschrijven. Integratie komt namelijk altijd van 

twee kanten. Wij zijn nog steeds benieuwd naar het 

aantal stageplaatsen van de provincie binnen de 

eigen organisatie. Wij zouden dat antwoord krijgen 

in de notulen van de commissie, maar daarin stond 

het niet vermeld. Dus ik verzoek de gedeputeerde 

alsnog hierop te antwoorden.

Ik wil nogmaals het belang van “goed voorbeeld 

doet goed volgen” benadrukken. Geef in het kader 

van kansen aan jongeren eens onderzoeksop-

drachten aan hogescholen en universiteiten, zodat 

studenten het onderzoek, of een deel daarvan, 

kunnen uitvoeren. Voor de rest: gaat u zo door. 

Mevrouw PENNARTS (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Bij de Sociale Agenda stellen 

Gedeputeerde Staten in de aanbiedingsbrief zelf al 

dat de provincie hiervoor geen formele verantwoor-

delijkheid heeft en dat het de ambitie is gemeen-

ten, instellingen, bedrijven en maatschappelijke 

partners te ondersteunen bij hun wettelijke taken 

en om de effectiviteit te vergroten. Nu hebben wij 

onlangs het rapport Lodders gehad, dat adviseert 

dat provincies zich focussen en beperken tot het 

ruimtelijk-economisch domein en cultuur. Wij 

krijgen in juni nog het rapport De Hondt, waarvan 

wij nu al kunnen voorspellen dat de gemeenten een 

aantal provinciale taken naar zich toe zullen willen 

trekken. In Den Haag heeft men daar wel oren 

naar. Bezinning op het takenpakket van de provin-

cie is dus gewenst. In Zuid-Holland en Brabant is 

men daarmee al begonnen. 

Als het gaat om ondersteuning van bovenlokale 

projecten, dan kan de fractie van GroenLinks 

instemmen met een rol van de provincie in het 

sociale domein. Deze Sociale Agenda omvat de 

thema’s: Integratie & Participatie en Onderwijs 

& Arbeidsmarkt. Dat zijn thema’s die ons na aan 

het hart liggen. Met name op het terrein van inte-

gratie en onderwijs en de aanpak van voortijdige 

schoolverlaters, moet de provincie eerder gestarte 

initiatieven verder uitbouwen. Dan hebben wij het 

over de voortzetting van ‘Domino naar Stratego’ en 

over het uitvoeren van het convenant Vroegtijdige 

schooluitval. 

Het college heeft in zijn uitvoeringsprogramma 

Sociale Agenda de gewenste maatschappelijke 

effecten niet gekwantificeerd. Indicatoren zijn 

het aantal projecten dat het college per thema wil 

realiseren. In totaal zijn dat er heel veel. Projecten, 

terwijl de problemen eigenlijk vragen om structu-

rele aandacht. Wij gaan ervan uit dat het college 

de projecten wel monitort op effectiviteit en op de 

kans op structurele inbedding. Wij willen daarbij 

bij de jaarlijkse evaluatie met het college uitgebreid 

stilstaan. 

Mevrouw DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! De problematieken die in het 

uitvoeringsprogramma Sociale Agenda beschreven 

worden, liggen ons na aan het hart. De sociale pijler 

van het beleid gaat over de kwetsbare groepen die 

wij als ChristenUnie, daar waar wij dat kunnen, 

willen ondersteunen. Ook de provincie heeft 

daarin een eigen verantwoordelijkheid. Ook in de 

commissie hebben wij in die zin al ondersteunende 

woorden voor het programma gesproken. Kritisch 
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waren wij op het terrein van de effectmeting. Wij 

willen nogmaals meegeven aan de gedeputeerde 

in de projecten toch te proberen de dingen zoveel 

mogelijk meetbaar te maken. Dit vragen wij van 

de gemeenten zelf. Laten wij het daarom zelf ook 

doen. 

Afrondend: onze hartelijke instemming met het 

programma, waarbij wij onze genoemde suggestie 

willen meegeven. 

Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben blij dat het korte memo zoveel 

verduidelijking heeft gebracht, in elk geval bij de 

fracties van het CDA en de VVD en dat zij daarmee 

kunnen instemmen met de rol van de provincie, 

zoals die is verwoord in de Sociale Agenda. Ik hoor 

instemming op de twee hoofdthema’s Integratie 

& Participatie en Onderwijs & Arbeidsmarkt. 

Deze thema’s vloeien voort uit de “Sociale Staat 

van Utrecht”, zoals die in 2006 door Provinciale 

Staten is besproken en vastgesteld en uit het 

coalitieakkoord. Wij hebben samen met het veld 

deze onderwerpen verder uitgewerkt en wij zullen 

daarin de komende tijd, naar ik hoop en verwacht, 

een veelvoud aan projecten tot uitvoering brengen. 

Die moeten samen leiden tot het verbeteren van de 

“Sociale Staat van Utrecht”. Daar moet het uitein-

delijk toe leiden.

Er is één concrete vraag gesteld. Die betrof het 

aantal stageplaatsen. Die vraag is echter inmiddels 

ambtelijk naar tevredenheid beantwoord.

De VOORZITTER: Wenst iemand een tweede 

termijn? Dat is niet het geval.

Mevrouw VERSTEEG (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil nog graag een stemverklaring 

geven. Wij stemmen voor het voorstel, waarbij wij 

verwijzen naar de kanttekeningen die wij bij agen-

dapunt 18, “Stimuleringsregeling maatschappelijke 

ontwikkeling”, reeds hebben gemaakt. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2008MME10

Evenementenkader 2008-2011.

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik hoop dat iedereen het nog kan opbrengen om 

aandacht te hebben voor de laatste agendapunten. 

Ik hoop in elk geval nog een onderhoudende 

bijdrage te geven. 

De economie van Utrecht draait als een tierelier. Er 

is in veel sectoren een overvloed aan geld, er is een 

overvloed aan activiteit en ondernemingszin en er 

is ook een overvloed aan woningzoekenden, aan 

auto’s, aan fijnstof in de lucht, aan CO²-uitstoot 

en aan bouwplannen in het groen. Toch moet de 

provincie beter op de kaart gezet worden, aldus het 

voorliggende voorstel. ‘Er gaat niks boven Utrecht.’ 

‘Het kán in Utrecht.’ ‘I am Utrecht.’ ‘Je vindt het 

pas echt in Utrecht.’ Daarom wordt er € 2.000.000 

geïnvesteerd in zogenaamde beeldbepalende evene-

menten; evenementen die de aantrekkingskracht 

van Utrecht moeten vergroten. 

Wat de SP betreft, is er niks mis mee als de provin-

cie evenementen mede mogelijk maakt, zoals het 

Europees Olympisch Jeugd Festival of de Ronde van 

het Groene Hart. Daarbij zou echter niet de econo-

mische, de culturele, de sportieve of de recreatieve 

waarde voorop moeten staan. Daarmee is dit evene-

mentenkader door de verkeerde gedeputeerde opge-

steld. Zo kan het gebeuren dat de provincie straks 

veel geld steekt in evenementen, die dat eigenlijk 

niet nodig hebben, om zo mee te kunnen liften op 

de aandacht die er voor die evenementen is, zoals 

een Tour de France of een Europa Cantate, terwijl 

minder beeldbepalende, maar zeker zo waardevolle 

andere evenementen, buiten de boot vallen; evene-

menten die het beschikbare geld misschien wel heel 

goed zouden kunnen gebruiken.

Ik heb daarnaast mijn twijfels of dit voorstel wel 

doet waarvoor het bedoeld is. Gedeputeerde Ekkers 

zei hierover in de commissievergadering dat van 

tevoren niet bekend is wat het plan gaat opleveren, 

maar dat uit studies naar grote evenementen blijkt 

dat de economische effecten veelal groot zijn. Dit 

voorstel gaat echter niet over het mogelijk maken 

van evenementen; het gaat over het meeliften op 

reeds bestaande evenementen om zodoende de 

provincie onder de aandacht te brengen. Of dat ook 

grote economische effecten met zich meebrengt, 

vraag ik mij af. Ik kan mij nauwelijks voorstellen 

dat de prominente aanwezigheid van een logo van 

de provincie Utrecht het – laten wij het zo zeggen 

–bruto Utrechts product een impuls zal geven.

Kort gezegd: de fractie van de SP ziet het plan niet 

zitten. Ons voorstel zou zijn dat Gedeputeerde 

Staten het voorstel terug nemen en het onder 
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verantwoordelijkheid van gedeputeerde mevrouw 

Raven laten aanpassen. Als daar dan een stuk uit 

voortkomt waarin niet het economische succes 

centraal staat maar de culturele, sportieve of recre-

atieve waarde van een evenement, en dat bovendien 

zonder het provinciale geld niet of veel minder 

goed van de grond zou komen, dan zouden wij 

daarmee van harte kunnen instemmen. 

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Afgelopen zaterdag was het 17 mei; 

de dag waarop de provincie Utrecht is ontstaan. 

In de Stichtse Landbrief, getekend op 17 mei 

1375 wordt voor het eerst van de Standen van 

Utrecht gesproken; later: de Staten. Wij hebben die 

verjaardag een paar keer in dit huis gevierd, samen 

met de organisatie en met Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten, maar zoals het wel vaker gaat 

met verjaardagen, hebben mensen er niet altijd 

meer zin in. Zo kan het dan ook gebeuren dat de 

verjaardag van de provincie, afgelopen zaterdag, 

in betrekkelijke stilte voorbij ging. Het evenement 

‘verjaardag van de provincie’ komen wij dan ook 

niet tegen als beeldbepalend evenement in het 

kader dat nu voorligt. Gekomen moet worden tot 

een shortlist van maximaal vijf beeldbepalers. 

Daarvan zijn er al twee aangewezen. Over de twee 

wielerrondes, die als potentiële beeldbepalers zijn 

aangewezen en ook over een eventuele etappe in de 

Tour de France, hebben wij in de commissie duide-

lijk gemaakt – en ik wil dat hier herhalen – dat 

wij daarvan geen voorstander zijn, voorzover die 

evenementen plaatsvinden op de zondag.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! “Er gaat niets boven Utrecht”: dat 

zou een slechte leus zijn. Volgens mij gebruikt de 

provincie Groningen die leus al. Wij zijn echter 

inderdaad op zoek naar een goed motto en een 

goed statement, die ook voor Utrecht zouden 

moeten gelden. Dat is heel iets anders dan waarover 

het in het voorstel gaat. Waarover het hier gaat, is 

dat in het economische beleidsplan al neergelegd is 

dat wij een evenementenkader zouden gaan maken. 

En het evenementenkader dat nu voorligt, is niet 

in de eerste plaats bedoeld om onszelf op de kaart 

te zetten als een soort public-relationsinstrument. 

Je hoeft je licht niet onder de korenmaat te laten 

schijnen. Dus op het moment dat je de dingen goed 

doet, mag je best laten zien dát je dat doet. Het gaat 

echter met name om het bewerkstelligen van de 

economische effecten. Dat is ook logisch, want het 

is een uitwerking van het economisch beleidsplan. 

Om die reden zit het in mijn portefeuille en niet in 

de portefeuille van mevrouw Raven.

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wijs op hoofdstuk 1, regel 1: “Het doel van het 

evenementenbeleid is om de provincie Utrecht 

zichtbaar te maken als een ondernemende, creatieve 

topregio. Daar staat eigenlijk dat het doel van dit 

programma is, …

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Als de heer Bersch de commissieverga-

dering opnieuw wil doen, vind ik het prima hoor. 

Wij hebben het hierover in de commissie uitvoerig 

gehad en ik heb gezegd dat ik die volgorde achteraf 

niet zo gelukkig vind. Het gaat vooral om de 

economie, het gaat vervolgens om de activiteiten en 

ten slotte gaat het om het feit dat wij ons licht niet 

onder de korenmaat hoeven laten schijnen. 

Het gaat dus om nationale en internationale 

evenementen, waarbij het economisch effect voorop 

staat. Het kan echter ook heel goed gaan om allerlei 

culturele zaken die er spelen, die door hun spin-off 

ook economische effecten zullen hebben. Het gaat 

dus om een samenwerking tussen heel veel partijen. 

De heer Streefland merkte op dat 17 mei de 

verjaardag van de provincie was. Dat was mij niet 

ontgaan. Ik ga heel vaak niet meer naar verjaarda-

gen. Ik heb een bloedhekel aan verjaardagen zoals 

je die vroeger moest meemaken, waarbij je allemaal 

in een kring in een kamer zat. Ik ben blij dat wij 

dat niet meer doen. Die verjaardag hebben wij dus 

ten grave gedragen.

Ik heb begrip voor de opmerking over evenementen 

op zondag, die de heer Streefland maakt. Als wij 

echter de Tour de France krijgen, dan weet ik niet 

op welke dag er gestart wordt, maar als die op 

zondag is, dan ís die op zondag. 

De VOORZITTER: Wenst iemand het woord te 

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

Wenst iemand een stemverklaring af te geven?

De heer BERSCH (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Zoals ik al duidelijk heb gemaakt, zal onze fractie 

tegen het voorstel stemmen met de aantekening dat 

het voorstel beter door een andere gedeputeerde 
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gemaakt had kunnen worden.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb omwille van de tijd mijn bijdrage op dit 

punt beperkt tot een stemverklaring. Natuurlijk 

moeten er kaders zijn, maar dit voorstel bevat naar 

mijn oordeel te veel elementen en activiteiten die 

niet sporen met de uitgangspunten van de SGP. 

Bovendien zal bij een aantal activiteiten zeker, doch 

onvermijdelijk de zondag in het geding zijn. Wij 

stemmen daarom tegen het geven van provinciale 

steun aan allerlei evenementen.

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

stemmen wel in met het voorstel, maar wij delen 

de overwegingen van de fractie van de SP, dat het 

voorstel te zwaar gericht is op het economische 

gewin. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met de 

aantekening dat de fracties van de SP en de SGP 

geacht worden tegengestemd te hebben.

PS2008MME08

Programmatisch kader Cultuur en Economie 

2008-2011.

De heer KONIJNENBELT (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het programmatisch kader Cultuur 

en Economie: het eerste woord dat staat in de 

aanbiedingsnotitie is “creativiteit”. Het mooie is 

dat wij aan het werk gaan om van creativiteit een 

belangrijke economische factor te maken. Het 

lijkt alsof wij dat doen, maar het wás natuurlijk al 

zo. Wij doen dat helemaal niet, maar de feitelijk-

heid gebiedt gewoon te zeggen dat het zo ís. Als 

wij kijken naar die belangrijke sector die er al is 

aan creatieve bedrijvigheid, dan zien wij dat er de 

afgelopen tien jaar een groei is van ongeveer 47%, 

terwijl het landelijk gemiddelde ongeveer 37% is. 

Daarmee kun je constateren dat er een enorme 

kracht van de economie in Utrecht in dit stuk zit. 

Een stuk organische groei is dan ook te verwachten.

Als wij zien dat er in de uitwerking van het kader 

staat dat wij met 0,2% marktaandeel willen gaan 

groeien binnen Nederland, dan lijkt 0,2% erg 

weinig, maar het stelt toch wel heel veel voor. Je 

mag dan eigenlijk verwachten dat het vanuit de 

sterkte van de sector die er al is in Utrecht, iets is 

wat wij gewoon kunnen oppakken. Dat gebeurt, of 

je het wilt of niet. De sector is zo sterk en er zit zo 

veel ondernemerschap in de eigen sterkte, dat die 

organische groei er echt wel uit zal komen. Daar 

zou eigenlijk niet zo veel geld in gestoken hoeven 

te worden. Dat doet het college misschien ook 

inderdaad niet, maar wij zullen in de uitwerking 

wel merken of dat wel of niet zo is. Het heeft echter 

wel aandacht nodig in de zin van faciliteiten en 

misschien ook in de zin van regelgeving. 

Het college zegt in de uitwerking dat er binnen de 

creatieve sector eigenlijk een twintigtal projecten 

zou moeten worden opgestart binnen deelsectoren. 

Als ik dat lees, dan denk ik: ja, dat zal inderdaad 

moeten gebeuren; binnen die sectoren kan men 

elkaar redelijk goed vinden, er zit goed onderne-

merschap in, er zit veel groei in. Dus het opstarten 

van die twintig projecten zal niet zo moeilijk zijn. 

Dat het een beetje geholpen wordt? Nu ja, dat is 

niet erg; het is een sector die voor ons van belang 

is, dus daar doen wij iets aan en daar vinden wij 

iets van.

Dan komen wij bij een punt waar het interessant 

wordt: de creativiteit van de ‘crossovers’ tussen 

creatieve bedrijvigheid en het andere bedrijfsleven. 

Hier ligt de klik misschien niet zo gemakkelijk en 

juist daar zou je misschien moeten gaan helpen. 

Op dat punt zeggen Gedeputeerde Staten dat tien 

nieuwe projecten wellicht de maximaal haalbare 

ambitie is. Wij zouden dus zeggen: verlegt u uw 

focus enigszins. Die focus moet niet zozeer gericht 

zijn op de dingen die zo gemakkelijk binnen te 

halen zijn, maar die focus moet gericht zijn op de 

wat moeilijker sector, zodat het ambitieniveau een 

beetje sterker wordt. Dat hadden wij graag gezien 

en wij hopen dat de gedeputeerde tegen ons wil 

zeggen dat hij inderdaad ook die bedoeling heeft. 

In de commissie kwam dat van zijn kant niet zo 

sterk naar voren.

Wij hebben in de commissie ook gesproken over 

het besluit. Er komt een tussenevaluatie in 2009 en 

die wordt, zoals is toegezegd en waarvan ik hoop 

dat dat wordt herhaald in deze vergadering, uitvoe-

rig behandeld in de commissie. Datzelfde geldt voor 

het mandaat dat Gedeputeerde Staten willen krijgen 

voor de jaarplannen. Dat kunnen zij krijgen, maar 

wij willen wel dat die jaarplannen aan de commis-

sie ter kennisneming worden toegestuurd. Daarna 
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kan de commissie zelf nog bepalen of zij die jaar-

plannen al dan niet wil behandelen.

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het programma Cultuur en Economie vloeit voort 

uit het economisch beleidsplan. Het is dus goed 

dat het er ligt. Aandacht voor creativiteit en crea-

tieve bedrijvigheid beoordelen wij als positief. Wij 

onderschrijven het plan op hoofdlijnen. Toch zijn 

wij niet echt enthousiast. In de commissie hebben 

wij uitgebreid verteld waarom. Ik ga dat niet alle-

maal herhalen. Een paar stukjes uit die commissies 

geef ik als samenvatting.

Het programma heet Cultuur en Economie, maar 

de titel dekt de lading niet. Economie komt veel te 

weinig aan bod. Cultuur en creativiteit als begrip-

pen worden door elkaar gebruikt. Het stuk blijft 

ons inziens wat hangen in goede bedoelingen en is 

te weinig concreet. 

Wij hebben dus, samengevat, twijfels over het stuk 

en wij hebben twijfels over de keuze van de twintig 

projecten die erin staan. Dat betreft met name de 

projecten in de sfeer van samenwerking tussen 

deelsectoren in de creatieve-culturele sector. Onze 

bezwaren zijn niet voldoende om het voorstel af te 

wijzen. Wij zijn, net als de fractie van het CDA, blij 

dat er een evaluatie komt, waarbij wij de mogelijk-

heid hebben tussentijds bij te sturen.

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Wij constateren een trendbreuk in 

het stuk. Waren het voorheen de bekende koopman 

en dominee die samen gingen. In dit stuk is het de 

koopman en de kunstenaar waarvoor een kader 

wordt gevormd. Kwalitatief worden er nogal wat 

doelen gesteld: economische doelen, zoals meer 

banen en een meer innoverend vermogen, en ook 

culturele doelen. Hierbij worden zaken genoemd 

als deskundigheidsbevordering en professionali-

sering. En passant wordt de nieuwe manier van 

werken geïntroduceerd, waarin de provincie zich 

actief opstelt en zich herkenbaar wil presenteren 

aan de buitenwereld als aanjager en financier, als 

organisator en stimulator. Ook wordt een nieuw 

figuur opgevoerd: de scout. De scout voert een 

centrale rol in het programma en vervult tevens de 

rol van verbindingsofficier tussen denken, doen en 

stimuleren. 

Wij vragen ons af of je jaarlijks met de e 500.000 

die beschikbaar is   in absolute zin serieus geld   ten 

aanzien van dit programma, de doelen kunt halen. 

Gedeputeerde Ekkers heeft met zo veel woorden in 

de commissie gezegd dat wij reële ambities moeten 

stellen ten aanzien van wat er mógelijk is met die

e 500.000,-.

Kortom: dit is voor onze partij voldoende reden de 

uitvoeringsplannen kritisch te volgen, in de weten-

schap dat er halverwege een tussenevaluatie komt.

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is veel gesproken in de commissie 

over dit onderwerp. Er zijn twee punten waarover 

wij het niet eens zijn met de gedeputeerde, zo 

hebben wij geconstateerd. Wij vinden de missie 

te breed geformuleerd. De provincie Utrecht wil 

binnen Nederland een creatieve topregio zijn. Nu, 

dat willen meerdere regio’s, volgens ons. Daarnaast 

zijn wij bang dat het te sterk aan de regionale gren-

zen vasthouden, een bedreiging is voor bijvoorbeeld 

de ontwikkeling van de gaming industrie, waar 

juist krachten gebundeld moeten worden, omdat 

het hier een internationale markt betreft, waar je 

je nationaal moet profileren. Echter, alles overwe-

gende, inclusief de positieve belangstelling van D66 

voor het onderwerp Cultuur en Economie, vinden 

wij het kader voldoende uitgewerkt om daarmee 

aan de slag te gaan. Wij zullen dus instemmen met 

voorliggend kader.

De heer FASTL (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Cultuur en Economie: het zal niemand verbazen 

dat GroenLinks dat een warm hart toedraagt om 

de belangrijkste motor van onze economie nog 

eens extra te stimuleren. Daarbij is het natuurlijk 

wel belangrijk, zoals ook de fractie van het CDA al 

heeft gezegd, dat je je daarbij richt op de punten 

waarbij het wat lastiger gaat. De creatieve sector 

wordt door sommigen wel aangemerkt als de ‘gay-

index’; daar waar veel homo’s zijn, gaat het goed 

met de creatieve sector. Dat is in Amsterdam zo, 

dat is in Utrecht zo, dat is in Nijmegen zo. Dus in 

dat segment hoef je je niet zo te bewegen. Waar 

het echter wat minder goed gaat met de creatieve 

sector, maar waar vanuit cultureel oogpunt wel veel 

winst te maken is, is bij de allochtone bevolking 

die wij hier in de provincie hebben. Probeer je ook 

erop te focussen die bevolking er wat meer bij te 

betrekken.

€ 500.000 is inderdaad weinig, maar ik neem aan 

dat wij de volgende keer als wij dit onderwerp 
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behandelen, dat het bedrag wegens doorslaand 

succes tien keer zo hoog zal zijn. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Konijnenbelt zegt terecht dat er 

al een belangrijke sector is: de creatieve bedrijvig-

heid. Je probeert, als je met nieuwe dingen komt, 

aan te haken bij ontwikkelingen die er al zijn. De 

creatieve bedrijvigheid kennen wij; daar zijn wij 

goed in, zoals in ‘gaming’. Dat weten de Staten. 

Bij het voorliggend project proberen wij ervoor 

te zorgen dat ondernemerschap en kunstzinnig-

heid – de heer Streefland noemde niet voor niks de 

uitdrukking over de koopman en de kunstenaar 

– aan elkaar worden verbonden en in wezen een 

soort crossovers zijn, zoals je die ook, binnen en 

buiten bepaalde deelregio’s, wel maakt. Dan bedoel 

ik dat niet in geografische zin, maar in de zin van 

activiteiten. 

Wij hebben met elkaar afgesproken dat er een 

tussenevaluatie plaatsvindt. Dat gaat gebeuren. Ik 

heb dat in de commissie al toegezegd. En als het 

nodig is, kan er bijgestuurd worden. Anders moet je 

niet evalueren.

Het kan zijn dat wij met tien projecten wat aan de 

zuinige kant zitten, maar het is niet verboden om 

dat aantal hoger te laten worden. Wij kunnen het 

eerst op dat aantal van tien projecten houden, maar 

ik zou er graag vijftien of misschien wel twintig 

van maken. Zoveel mogelijk. En dat dan op een 

zakelijke manier.

Mevrouw Blom onderschrijft het voorstel, maar 

zegt dat zij niet erg enthousiast is. Dat is jammer. 

Het veld is namelijk wel enthousiast. Ik hoop dat 

mevrouw Blom en haar fractie bij de tussenevalu-

atie even enthousiast zullen zijn als het veld.

Mevrouw Versteeg vindt de missie te breed, terwijl 

de heer Fastl juist zegt dat wij ook eens moeten 

denken aan de allochtone bevolking. De heer Fastl 

geeft daarmee in wezen al aan dat het om meer 

dingen gaat dan alleen die gaming. Feitelijk zorg 

je ervoor dat je op een open wijze naar het veld 

kijkt en zorg je ervoor dat je niet alleen met design 

of alleen met gaming bezig bent, maar dat je ook 

crossovers maakt waarin ook andere groeperingen 

een rol in kunnen spelen. Dat moet je niet op voor-

hand beperken. In de loop van de komende periode 

zal blijken welke verbanden er zullen ontstaan. 

Misschien moet je er daarna wel dieper of breder 

op ingaan. Je moet het echter niet op voorhand 

gaan beperken. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Het gaat ons er vooral om dat wij het 

plan weinig onderscheidend vinden. Dat krijg je als 

je een breed geformuleerde missie hebt.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het onderscheiden zal er in de loop 

van de ‘praktijkoefening’ moeten komen. Ik zou 

daarom niet vooraf allerlei belemmeringen willen 

aanbrengen. Ik zou dat brede aspect juist heel graag 

voorlopig zo willen houden.

De VOORZITTER: Wenst iemand het woord te 

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

Wenst iemand een stemverklaring te geven?

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

fractie van de SP is niet heel enthousiast over het 

plan, al was het maar omdat wij liever meer energie 

en geld zouden steken in bijvoorbeeld het bevor-

deren van werkgelegenheid voor laaggeschoolden. 

Vanwege de bevordering van culturele initiatieven 

die hieruit hopelijk voortkomen, stemmen wij wel 

in met het voorstel.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ook op dit punt wil ik mij bewust beperken tot een 

stemverklaring, temeer daar ik een paar maanden 

geleden in een korte uiteenzetting heb geprobeerd 

om uit te leggen hoe de SGP tegen cultuur en 

creativiteit aankijkt en hoe zij daarmee omgaat. 

Mijn collega heeft zich in de commissie al akkoord 

verklaard met het voorgestelde kader, al heeft hij 

daarbij de kanttekening gemaakt ten aanzien van 

zijn zorg over bepaalde uitwerkingen. De doelstel-

lingen zoals die in het stuk zijn geformuleerd, 

geven op dit moment geen aanleiding om op grond 

daarvan tegen te stemmen. Op zichzelf is een 

combinatie van creativiteit en economie prima. Dat 

heeft zich al eens gemanifesteerd in de zeventiende 

eeuw en de periode die wij de Gouden Eeuw plegen 

te noemen. Al die schilderijen waren natuurlijk 

opdrachten. Het is een wat andere invalshoek; ik 

geef het toe. 

De VOORZITTER: Waarin eindigt uw invalshoek: 

een voor of een tegen?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij geven het plan het voordeel van de twijfel, 
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maar wij zullen het uitvoeringsprogramma en de 

tussenevaluatie kritisch volgen. Ik hoop dat de 

zorg die ik toch probeer te verwoorden, onterecht 

zal blijken te zijn en dat wij dit van harte kunnen 

blijven steunen. Het zou echter ook kunnen zijn dat 

ons standpunt verandert. Wij steunen vooralsnog 

dit voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2008MME09

Programma Klimaat op Orde.

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

kunt zich voorstellen met welk genoegen ik hier sta 

op dit late moment van deze avond. Ik wil het kort 

en bondig houden. 

In de commissie hebben wij een aantal kritische 

opmerkingen gemaakt. Het klimaat op orde bren-

gen in een programma, zoals wij dat hier verwoord 

hebben, is een punt waar wij natuurlijk voor zijn. 

Maar, en wij hebben dat al eens eerder gezegd: wie, 

wat, waar en wanneer? Dat zijn de elementen die 

ontbreken in dit rapport. Wij hebben een aantal 

heel goede doelstellingen verwoord: bewustwording 

genereren, kennis opbouwen, versnellen van initia-

tieven, leveren van nog vast te stellen bijdragen. Het 

zijn allemaal zaken die nog weinig concreet zijn. 

Dat is de inhoudelijke kritiek die wij op het rapport 

hebben. Wij zouden graag zien dat wij volgend jaar 

dit rapport nog een keer beoordelen, maar dan 

op basis van de werkelijk behaalde resultaten. Die 

toezegging zouden wij graag krijgen.

Onze tweede kritische opmerking hebben wij al 

eens eerder gemaakt. Iets waarop wij in de toekom-

stige tijd nog vaker zullen monitoren, is dat ook 

in dit voorstel weer de nodige gelden worden vrij-

gemaakt voor communicatie. Er bekruipt ons dan 

een gevoel alsof wij op alle mogelijke vlakken steeds 

meer geld gaan uitgeven voor communicatie en dat 

een coherent communicatiebeleid, waarvan dit een 

onderdeel zou moeten zijn, noodzaak is. Wij willen 

dan ook een ernstige notitie meegeven om in het 

vervolg als er weer financiën vrijgemaakt moeten 

worden voor communicatie, dat dit in een breder 

kader wordt gesteld, zodat wij werkelijk een klimaat 

op orde kunnen krijgen op basis van resultaten en 

ook op basis van vooraf gestelde doelstellingen, die 

voor een ieder helder en begrijpelijk zijn. 

 

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

sluiten ons enigszins aan bij de vorige spreker als 

het gaat om de concreetheid en de inhoud van dit 

voorstel. Dat heeft echter wel een andere oorsprong. 

Wij zullen ook alvast een poging wagen iets 

inhoudelijks van dit voorstel te vinden. Dat heeft 

te maken met twee grote zaken. Als wij het goed 

begrepen hebben, krijgen wij pas in juni helder-

heid over wat de afspraken zijn tussen gemeenten, 

provincie en Rijk in het kader van het landelijk 

klimaatplan. Dat maakt het lastig op dit moment 

over dit voorstel al een uitspraak te doen.

De tweede zaak heeft te maken met de complexiteit 

van klimaatverandering en de gevolgen die dat 

vermoedelijk zal hebben, over twintig, vijftig of 

honderd jaar, voor de leefomgeving in Utrecht en 

voor de keuzes die wij straks moeten gaan maken 

op, voornamelijk, ruimtelijk gebied. Het college 

zegt in voorliggend stuk dat wij dat op termijn 

inderdaad ook zullen gaan doen en als wij het goed 

begrepen hebben, zal dat volgend jaar gebeuren als 

de klimaateffectkaarten gereed zijn. Op dit moment 

kunnen wij, aan de hand van dit voorstel, nog niet 

echt praten over de werkelijk grote vragen, waarmee 

wij straks in deze provincie te maken krijgen. Dat 

zijn vragen, zoals: waar gaan wij straks huizen 

bouwen, waar gaan wij aan waterberging doen, 

waar moeten wij dijken ophogen? Dit soort grote 

ruimtelijke vraagstukken ligt vandaag dus nog 

niet voor. Je houdt dus een wat algemener voorstel 

over, waarover wij een uitspraak moeten doen. Het 

geeft al wel een klein beetje de richting aan van 

waar de gedeputeerde naartoe wil, maar de fractie 

van de VVD heeft wel een vraag bij die richting. 

Bij alles wat in zo’n programma wordt voorgesteld, 

is de vraag waar je als provincie de meeste impact 

kunnen hebben. Het college geeft zelf al een inde-

ling aan: mitigatie, adaptatie en bewustwording. Bij 

deze drie onderdelen stelt de fractie van de VVD 

de vraag waar de gedeputeerde met de voorgestelde 

plannen – wij begrijpen dat niet alle plannen al 

helemaal concreet zijn – de meeste impact denkt 

te kunnen realiseren. Wij willen die vraag eigenlijk 

koppelen aan de vraag over het nationale klimaat-

plan: omdat wij nu nog niet weten wat de gede-

puteerde met het Rijk gaat afspreken, willen wij 

vandaag van hem horen of hij met het voorliggende 

klimaatprogramma een garantie aan de Staten wil 

geven, dat het realiseren van het programma in de 

eerste plaats gericht is op de afspraken die hij met 
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het Rijk gaat maken. Wij kunnen het over allerlei 

ambitieniveaus gaan hebben en misschien zijn onze 

ambitieniveaus in dit programma wel hoger dan 

de ambities die het Rijk met ons gaat afspreken. 

Dat kunnen wij nu nog niet beoordelen. Wij willen 

echter van de gedeputeerde wel graag de garantie 

dat wij in eerste instantie alles richten op het halen 

van de doelstellingen die wij met het Rijk afspre-

ken, dus ook de Europese afspraken die wij samen 

met het Rijk maken. 

Wij komen dan weer terug op de vraag wat de 

impact is, die wij als provincie kunnen hebben bij 

de voorstellen die vandaag al wel voorliggen. Ik wil 

in dit verband twee dingen zeggen.

Over adaptatie zullen wij vermoedelijk pas volgend 

jaar spreken. Als het echter gaat over mitigatie, dan 

betreft het dezelfde driedeling die het Rijk maakt: 

reductie van CO²-uitstoot, gebruik van duurzame 

energiebronnen en minder energieverbruik. Als 

ik het voorstel lees, dan lijkt het erop alsof het 

college bij die eerste twee punten, reductie van 

CO²-uitstoot en gebruik van duurzame energie-

bronnen, wat beren op de weg ziet: de beperkte 

mogelijkheden om als provincie op korte termijn 

een bepaalde impact te kunnen hebben. Mijn 

vraag is daarom of wij moeten uitleggen dat 

Gedeputeerde Staten het derde punt, het terugdrin-

gen van energieverbruik, ziet als de meest kansrijke 

optie waarop de provincie de meeste impact kan 

hebben. Ik ben benieuwd of Gedeputeerde Staten 

die mening ook toegedaan zijn en op welke termijn 

wij concrete voorstellen van Gedeputeerde Staten 

kunnen verwachten op het gebied van energiever-

bruik. 

Adaptatie komt pas volgend jaar aan de orde. Dat is 

voor de VVD een heel belangrijk punt. Wij zijn dan 

ook van mening dat het opstellen van de klimaatef-

fectkaarten, op basis waarvan de grote ruimtelijke 

vragen beantwoord zullen gaan worden, een heel 

nuttige bijdrage is die je vanuit een provincie kunt 

financieren. De budgetten die daarvoor worden 

gevraagd, vinden wij prima. Wij hebben daarbij, 

vanuit het voorliggend voorstel, nog wel een vraag. 

Welke concrete adaptatiepijlers, zoals deze in het 

voorstel worden genoemd, heeft het college voor 

ogen? Heeft het college daarvoor al voorstellen? 

In de commissie kon ik mij daarbij zo snel niets 

voorstellen. Misschien kan de gedeputeerde daarop 

vandaag een duidelijker antwoord geven.

Dan het derde onderdeel: bewustwording. Dat heeft 

een heel belangrijke plaats in het voorstel en wij 

kunnen ons dat, zeker op de korte termijn, heel 

goed voorstellen. De fractie van de VVD stemt dan 

ook in met die denkrichting, maar ook hier rijst 

de vraag op welke manier wij als provincie op dat 

gebied impact kunnen hebben. Wij hebben name-

lijk ontzettend veel spelers op de ‘bewustwordings-

markt’; aan de ene kant hebben wij de niet-onver-

dienstelijke Al Gore en aan de andere kant zijn 

er bijzonder veel marktpartijen die ons, bijna tot 

vervelens toe, gaan vertellen dat wij op een groene 

manier allerlei zaken kunnen kopen. Hoe gaat een 

provinciale overheid daar nog een schepje bovenop 

doen en kan zij de mensen die blijkbaar nog niet 

bereikt zijn, alsnog bewust maken? Dat bedoel ik 

niet als een flauwe opmerking, maar als een echt 

serieuze vraag. Hoe gaat de gedeputeerde dit voor 

elkaar krijgen? Wij willen eigenlijk wederom van 

hem een soort garantie, dat hij de plannen die hij 

op het gebied van bewustwording gaat uitwerken, 

zo veel mogelijk uitwerkt in samenwerking met 

andere partners, niet alleen overheidspartners, 

maar waar mogelijk ook private partners. Zo zullen 

wij zo veel mogelijk mensen weten te bereiken. Het 

gaat dus niet alleen om willekeurige bewustwor-

dingsprojecten, maar ook om de vraag hoe je met 

die aanvullende maatregelen van de provincie zo 

veel mogelijk mensen kunt bereiken. In de tekst 

staan wel dat alle kleine beetje helpen, en daarvan 

ben ik wel overtuigd, maar als het alleen maar 

kleine beetjes zijn, zal dat uiteindelijk niet heel veel 

helpen.

Dan iets over de financiën. Wij hebben in de 

commissievergadering al gezegd dat men van de 

VVD niet kan verwachten dat zij instemt met 

beleidsplannen die gebaseerd zijn op fysiek rode 

cijfers. Dat wil ik hier nog een keer herhalen. Wij 

hebben daarover een amendement opgesteld, samen 

met de fracties van het CDA en de PvdA. Dat 

amendement heeft, naast de rode cijfers na 2008, 

nog een tweede onderbouwing, namelijk de onze-

kerheid over eventuele concrete projecten, naast het 

bewustwordingsproject. Dat kunnen plannen zijn 

die de provinciale overheid zelf al kan ondernemen 

op korte termijn op het gebied van verantwoord 

verlichten, zoals wij dat in het verleden ook al 

hebben gedaan, of een klimaatneutrale organisatie. 

Waaruit worden deze voorstellen uiteindelijk 
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gefinancierd: uit het budget van e 4.000.000 voor 

de komende jaren of is het een extra budget? Hoe 

moeten wij dat zien als er concrete voorstellen 

komen? Kan dat worden gefinancierd vanuit die

e 4.000.000? 

Het amendement luidt als volgt:

Amendement A9 (VVD, CDA, PvdA): financiering 

programma Klimaat op Orde.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 19 mei 2008, ter behandeling van het 

Statenvoorstel PS2008MME09 inzake Programma 

Klimaat op Orde;

besluit:

 punt 1 van het besluit te wijzigen in: “ het 

programma Klimaat op Orde beleidsmatig vast te 

stellen”.

l punt 2 van het besluit te schrappen en te vervan-

gen door:

 “Het benodigde budget voor 2008 beschikbaar te 

stellen en besluitvorming over financiering van 

de betreffende onderdelen van het programma 

Klimaat op Orde voor de jaarschijven 2009 en 

2010 aan de orde te laten komen bij de respectie-

velijke begrotingsbehandelingen”.

Toelichting:

Het financieringsvoorstel van het programma 

Klimaat op Orde laat voor de jaarschijven 2009 en 

2010 rode cijfers zien. Voor de jaren na 2008 zijn 

geen specifieke programmamiddelen gereserveerd. 

De benodigde bedragen na 2008 zouden gefinancierd 

moeten worden uit verscheidene beleidsbudget-

ten, programmabudgetten en het budget voor het 

actieplan Duurzaamheid. Dit voorstel is echter niet 

opgenomen in het formele besluit. Bovendien hangt 

besluitvorming hierover samen met de voortgang 

en evaluatie van de verschillende onderdelen van 

het Klimaatprogramma. Over financiering van het 

klimaatprogramma in 2009 en 2010 dient op de 

daartoe geëigende momenten formele besluitvorming 

plaats te vinden, op basis van concrete projecten en 

concrete financieringsvoorstellen.

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! 

De fractie van de PvdA is positief over het feit dat 

het programma Klimaat op Orde er ís. Het is er 

zelfs eerder dan gepland. En dat is mooi. Wij zitten 

er dus niet zo mee, dat er misschien beter gewacht 

kan worden op het Rijk. Nee, het is juist goed om 

aan de slag te gaan.

Wij kijken ook positief terug naar wat er het afge-

lopen jaar is gebeurd. Er is al eerder voortvarend 

gehandeld: ik herinner aan de bijeenkomst met 

de Natuur- en Milieufederatie Utrecht, ongeveer 

een jaar geleden, waar gezegd werd dat het goed 

zou zijn als de provincie als eerste klimaatneutraal 

zou zijn, of in elk geval daartoe de ambitie zou 

uitspreken. En binnen een maand was dat voor 

elkaar. Vervolgens zouden vele organisaties dat 

voorbeeld moeten volgen. Dat lijkt ons nog steeds 

erg belangrijk. 

En dan nu het programma zoals het voorligt. Het 

begin van het programma is ook positief. Wij 

kunnen ons vinden in de eerste hoofdstukken. 

Daarna wordt het volgens ons echter wat vaag. 

Het is al gememoreerd: wij hebben wat problemen 

met de begrippen communicatie en, met name, 

bewustwording. Ik heb het eerder al eens gezegd in 

de Staten: volgens mij is op dit moment iedereen 

in Nederland behoorlijk bewust. Het is zelfs zo 

dat je nu het momentum moet grijpen. Het kan 

namelijk over een paar jaar zomaar weer verdwenen 

zijn, terwijl de maatregelen nog steeds genomen 

moeten worden. Dus, het is wat ons betreft veel 

meer: aanjagen, stimuleren, het laten volgen van het 

voorbeeld van de provincie en concreet toewerken 

naar doelen, zoals 20% minder CO². Maar goed, 

wij hebben nog steeds het idee dat dit hetzelfde is 

als wat de gedeputeerde ook wil, maar dat dit nog 

niet zo duidelijk in dit programma staat. Kortom: 

gewoon het programma concreet maken, uitwer-

ken, beginnen met de projecten en zo snel mogelijk 

beginnen met het behalen van het resultaat. Wij 

hopen, net als de Staten dat zullen doen, dat de 

klimaattop die deze week gehouden wordt, een 

succes wordt.

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

zit met een dubbel gevoel. Enerzijds ben ik enthou-

siast over de vele plannen en ideeën. Anderzijds 

vind ik dat het plan niet af is. Allereerst staat er 

niet één concrete, meetbare doelstelling in. Ik 

noem er drie van de vijf: bewustwording genereren, 
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kennis opbouwen en uitdragen, het leveren van een 

bijdrage aan Europese en landelijke doelen. Welke 

bijdrage wij denken te leveren en hoeveel mensen 

wij denken te bereiken, staat er niet in. Dat maakt 

het dat het plan achteraf nauwelijks op zijn merites 

beoordeeld zal kunnen worden. Concreet is mijn 

vraag dan ook aan hoeveel uitstoot van broeikas-

gassen wij met dit plan denken te voorkomen. Dat 

is uiteindelijk de essentie; niet de enige essentie, 

maar wel de belangrijkste. 

Ik ben in het bijzonder benieuwd naar het effect 

van het revolverend fonds voor duurzame energie. 

Denkt de gedeputeerde hiermee de tekortko-

mingen van de 50 Megawatt van de BLOW 

(Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling 

van Windenergie) te kunnen compenseren? Zo 

niet, dan vraag ik hoe het staat met de uitvoering 

van de motie van 18 februari j.l., “Offensief duur-

zame energie”. 

Wij hebben de ambtelijke projectplannen mogen 

inzien, die uitgebreider zijn dan het stuk dat nu 

voorligt. Dat roept bij mij in elk geval één drin-

gende vraag op over het project voor een klimaat-

neutrale provincie. De derde stap in dat proces is 

de uitstoot te compenseren door middel van het 

aankopen van emissierechten. De eerste vraag die 

bij mij opkwam, was of wij emissierechten gaan 

kopen van een bedrijf dat onder het Kyoto-protocol 

valt, waardoor dat bedrijf meer mag uitstoten. Ik 

hoor graag van de gedeputeerde of ik dat misschien 

verkeerd geïnterpreteerd heb.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Eén ding is zeker: het klimaat staat 

hoog op de agenda van dit college, in elk geval 

in woord, inzet en, ambitie. Zoals anderen echter 

ook al hebben gezegd, zijn de concrete doelen nog 

niet helder en zichtbaar. Ik denk dat wij onszelf 

tekort doen en dat wij onszelf niet serieus nemen 

als wij daarmee erg lang wachten. Ook naar het 

Rijk toe en naar allerlei samenwerkingspartners 

is het van groot belang als wij laten zien waaraan 

wij ons willen verbinden. Ik zou dat daarom heel 

graag onderdeel van dit hele proces zien, met name 

omdat er een paar heel taaie dossiers zijn, die juist 

in de provincie Utrecht horen bij de hele uitstoot-

problematiek. Ik noem hier met name mobiliteit en 

landbouw. Daar denkt men niet direct aan, maar 

zeker in Utrecht dragen die zaken significant bij 

aan de hele klimaatproblematiek. Ik denk, ook als 

je met het Rijk praat, moeten deze lastige dossiers 

ook op tafel komen.

Verder lijkt het mij heel belangrijk dat het college 

inzicht geeft in alle partners die hij nodig heeft en 

die hij beoogt bij het samen realiseren van deze 

doelstellingen.

Ik wil nog iets zeggen over het amendement. Ik 

vind het wat wonderlijk dat nu ineens, zelfs voor 

de tweede keer vandaag, de coalitiepartijen samen 

tot een amendement zijn gekomen zonder dat zij 

dat vooraf hebben rondgestuurd. Zij hebben samen 

een meerderheid, maar het is wel prettig dat zij 

van tevoren aan andere Statenleden laten weten 

waaraan zij denken. Dat behoort voor mij tot de 

principes van het dualisme. 

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Na het wat cryptisch getitelde plan 

van aanpak “Utrecht warmt zich op”, ligt nu het 

klimaatprogramma voor. Het is goed te zien dat 

de gedeputeerde zich alle moeite heeft getroost om 

voor de klimaatmeute uit te lopen en daadwer-

kelijk een voortrekkersrol wil spelen. Ook legt de 

gedeputeerde daarin de nodige voortvarendheid 

aan de dag. In grote lijnen kan de fractie van de 

ChristenUnie instemmen met de inhoud van het 

onderhavige programma. Wel hechten wij eraan op 

te merken dat ervoor gewaakt moet worden dat er 

te hard gelopen wordt. Voorkomen moet worden 

dat het contact met de achterban, zoals provinciale 

diensten, organisaties en bedrijven in de provincies, 

maar ook met de wijde omgeving wordt verloren. 

De provincie zal enigszins in de pas moeten blijven 

lopen met het Rijk en hetgeen in Europees en 

mondiaal verband wordt afgesproken. 

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Diverse sprekers hebben nog eens 

herhaald wat in de commissie besproken is: het 

plan lijkt nog niet erg concreet en het geeft nog 

niet aan wat wij precies gaan doen. Dat kan ook 

nog niet als je vooraan alle projecten staat waar 

je naartoe wilt. De heer Bersch zei dat hij op 

ambtelijk niveau al even gekeken heeft naar wat de 

stand van zaken in de projecten is en dat hij heeft 

kunnen zien dat de projecten al een stukje concre-

ter en verder zijn dan wij nu in het plan hebben 

opgeschreven. Het zal in de verschillende projec-

ten behoorlijk snel gaan. Zoals de Staten weten, 

hebben wij drie pijlers in het programma staan. 
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Dat is een pijler met nieuwe impulsen, waarin het 

klimaatneutraal-zijn van onze eigen organisatie. 

Daarnaast is er de bewustwording en het voorbeeld 

volgen daarvan bij 100 bedrijven en instellingen in 

deze provincie om daarmee een soort sneeuwbal 

op gang te brengen. Enthousiast zijn de Kamer van 

Koophandel, het Midden- en Kleinbedrijf en een 

aantal organisaties hier ingesprongen. Wij zijn blij 

dat wij daarnaast een aantal ambassadeurs hebben 

kunnen vinden, die dat met ons vorm en inhoud 

willen gaan geven. 

Een erg belangrijk project, waar wij veel van 

verwachten, is het project Rijnenburg. Samen met 

de gemeente Utrecht en het waterschap kijken wij 

hoe wij Rijnenburg klimaatbestendig en duurzaam 

kunnen ontwikkelen, en dan echt op alle fronten. 

Wij maken er een groot integraal project van. Er zit 

veel druk op om dat snel en goed te doen, omdat 

de stedenbouwkundigen dit najaar al aan de slag 

willen voor dit gebied. Dat betekent dat wij in het 

voortraject heel snel moeten schakelen. Nu, de 

projectleider is geworven en als wij vanavond fiat 

krijgen van de Staten, zal iedereen snel aan de slag 

gaan. 

De klimaateffectkaarten zijn bijna klaar. Deze 

zomer komen daar de resultaten van. Die zullen 

een vertaling moeten krijgen in projecten zoals 

“Water op orde”, “Natuur op orde”, “Landbouw 

op orde”, “Economie op orde”: dus op alle terrei-

nen waarbij wij zelf aan zet zijn om ons beleid te 

verduurzamen. Dit plan gaat ervan uit dat wij ieder 

jaar twee van die beleidsterreinen aanpakken en 

mee vorm gaan geven. Dat betekent dat alle mensen 

achter de tafel aan deze agenda een bijdrage moeten 

gaan leveren. Dat gaat nu heel concreet gebeuren. 

Daar zitten de pijlers waar wij zelf aan de lat zijn, 

waaraan wij zelf kunnen bijdragen en waarin ook 

voor ons eigen beleid het meeste effect zit. 

Wij hebben een driedeling: die nieuwe impul-

sen, onze eigen initiatieven en het meedoen aan 

initiatieven van anderen. Zoals wij namelijk aan 

anderen vragen aan onze initiatieven mee te doen, 

zo kunnen zij dat ook aan ons vragen, en ook daar-

voor maken wij tijd en geld vrij.

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

wil een aanvullende, informatieve vraag stellen. De 

gedeputeerde zegt dat de klimaateffectkaarten in de 

zomer gereed zijn en dat per beleidsterrein wordt 

bekeken wat wij zelf kunnen doen. Is dat ook op 

het gebied van adaptatie? Ik neem aan dat dat inte-

graal wordt bekeken, zodat niet elk beleidsterrein 

apart wordt behandeld.

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De zes eigen initiatieven die wij 

bekijken, “Water op orde”, “Natuur op orde”, 

enzovoort, zijn beleidsterreinen waarin met name 

dat adaptatiebeleid een plek moet krijgen. Het kan 

niet zo zijn dat gedeputeerde Binnekamp straks 

met zijn waterbeleid geen rekening houdt met al 

het extra water dat wij in deze provincie krijgen 

als de temperatuur met één of twee graden stijgt. 

Datzelfde geldt voor de natuur: die zal echt veran-

deren, er komen nieuwe soorten planten en dieren 

deze kant op en er gaan soorten weg. Dat allemaal 

omdat de temperatuur stijgt. 

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Als wij straks die klimaateffectkaarten hebben, 

gaan wij dan op basis van scenario’s met elkaar 

in discussie of worden het losse voorstellen uit de 

verschillende beleidskokers in dit huis?

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! De klimaateffectkaarten laten als 

scenario zien wat er gebeurt als de temperatuur 

stijgt met één graad of wat er gebeurt als de 

temperatuur stijgt met twee graden. Daarop moet 

je per beleidsterrein je antwoord baseren. De Staten 

zullen met de verschillende portefeuillehouders in 

overleg moeten gaan over de vraag waar zij hun 

beleid willen aanpassen of tot hoever zij willen gaan 

met maatregelen. Daarin zullen scenario’s geschetst 

moeten worden, waarover de Staten vervolgens 

beslissingen moeten nemen. Dat zal een heel proces 

zijn de komende jaren.

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Zullen er voorstellen komen tot het nemen van 

maatregelen bij die verschillende scenario’s? Dat 

lijkt mij een heel prettige manier om hier te bespre-

ken. 

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kan dat natuurlijk niet voor mijn 

collega’s toezeggen, maar het lijkt mij een heel 

verstandige manier van werken.

Die concreetheid en die inhoud krijgen de komende 

maanden dus echt vorm. Ik ben net zo benieuwd 
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als de Staten om daarvan kennis te nemen. Datgene 

wat ik er nu al van weet en zie, bemoedigt mij zeer.

Klopt het dat wij heel veel uitgeven aan commu-

nicatiegelden? Nu, er is één project binnen pijler 

1, “Klimaat is (g)een spel”, dat wij heel specifiek 

op scholen richten. Daarbuiten is het project “Op 

Kop” met de 100 koploperbedrijven in de provincie, 

er zeer op gericht dat die bedrijven in hun eigen 

bedrijfsverenigingen activiteiten ontplooien om 

die sneeuwbal op gang te brengen. Daar helpen 

wij ze mee. Het zijn dus niet allemaal communi-

catieadviseurs die wij ‘de wei’ insturen, maar het 

kan ook gaan om het voorzien van bedrijven van 

een toolbox, zodat ieder zijn eigen rol daarin kan 

spelen. Wij maken per beleidsterrein in iedere 

beleidsnotitie heel duidelijk dat wij aandacht zullen 

geven aan communicatie als een deelaspect van die 

verschillende beleidsvelden. 

Doen wij dat op eigen houtje of sluiten wij aan bij 

wat het Rijk en Europa daarvan vinden? Natuurlijk, 

dat laatste. Dit kun je niet op eigen houtje. Dit kun 

je alleen maar doen in een keten van verantwoor-

delijkheden. Daar waar de minister op basis van 

Europees beleid haar eigen doelstellingen heeft 

geformuleerd en aan ons vraagt daaraan mee te 

doen, hebben wij als IPO de komende tijd overleg 

met de minister om te kijken in hoeverre wij 

daarin mee kunnen gaan. Daarbij zullen inspan-

ningen en concrete doelen worden afgesproken. 

De Staten zullen daarbij zeker betrokken worden, 

op het moment dat daar besluiten aan de orde 

zijn. Dat zal gebeuren op basis van CO²-besparing, 

duurzame energie en energiebesparing. En zoals 

ik al eerder heb gezegd, denk ik dat wij het meer 

moeten hebben van energiebesparing, zeker als 

wij met windenergie minder kunnen bereiken dan 

wij gedacht hadden en zeker als wij kijken naar 

provincies die aan de kust liggen of grotere vlaktes 

hebben. Dat wil echter niet zeggen dat wij op het 

gebied van duurzame energie niets kunnen berei-

ken. Dat wil ook niet zeggen dat wij op het gebied 

van CO²-uitstoot niets zouden kunnen doen. Ook 

daarbij zijn wij echter in hoge mate afhankelijk van 

wat de nationale regelgeving betekent op het gebied 

van uitstoot en wat de auto-industrie aan uitstoot 

kan verminderen. De nationale en internationale 

regelgeving is dus het meest bepalende voor de 

reductie, maar dat wil niet zeggen dat je bij de 

provincie met bijvoorbeeld doorstroombevorde-

rende maatregelen het een en ander kunt doen. 

Dat geldt ook met de uitstoot van veehouderijen en 

noemt u maar op.

Ik heb duidelijk gemaakt wat onze speerpunten zijn 

en dat ‘em dat met name in pijler 2 zit, waarin wij 

ons eigen beleid de maat nemen en waarin wij tot 

vernieuwing komen. 

Dan de financiën, de rode cijfers,zoals mevrouw 

Dijk dat noemde. Wij hebben € 4.000.000 en daar 

zal ik het voor doen, zeg ik tegen de Staten. In de 

plannen staan nu wat rode cijfers, maar het zijn 

niet de enige middelen die wij in dit kader kunnen 

inzetten. Wij hebben het revolving fund, wij 

hebben duurzaamheidsbeleidsmiddelen, wij hebben 

het provinciaal milieubeleidsplan, wij hebben ener-

giegelden in onze provincie. Die middelen kunnen 

wij allemaal inzetten. Ik wil graag die beleidster-

reinen zwaluwstaarten. Ik denk dat daarmee winst 

te boeken is en dat wij gewoon het hele programma 

kunnen uitvoeren. Ik kom dus volgend jaar niet bij 

de Staten terug voor meer geld op dit beleidsterrein. 

Ik haal het geld uit het zwaluwstaarten van die 

verschillende middelen en het zich inzetten voor 

elkaar zodat je elkaars doelen kunt bereiken. De 

Staten kunnen mij dus houden aan die 

e 4.000.000,-. 

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedeputeerde zegt dat hij dit kan doen voor die 

€ 4.000.000,-, maar dat er ook geld gehaald wordt 

uit die andere budgetten. Die e 4.000.000,- is 

programmageld voor dit programma Klimaat op 

Orde. 

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat weet ik wel, maar op het moment 

dat wij energie besparen met het revolving fund, 

dan heeft dat ook invloed op “Energie op orde, 

zoals dat zit in het klimaatprogramma. Dan 

kunnen wij dat allemaal wel apart beschouwen, 

maar het heeft wel invloed op elkaar. Ik denk 

dus dat wij met het inzetten van middelen uit 

de bestaande beleidsterreinen – dus milieugeld 

dat breder ingezet kan worden – gewoon het 

programma kunnen afmaken.

Mevrouw DIJK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Komen de voorstellen daartoe te zijner tijd terug bij 

ons?
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De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik kom bij de Staten terug om die 

programma’s zodanig in elkaar te zetten dat ik het 

klimaatprogramma daar helemaal bij in krijg. Ik 

heb dan ook geen behoefte aan het amendement. Ik 

heb de programmamiddelen voor 2009 en 2010 niet 

nodig vanuit nieuw geld dat niet gedekt is. 

De heer Bersch heeft gevraagd of ik duidelijk kan 

maken wat de meetbare doelstellingen zijn op de 

verschillende beleidsterreinen. Daar is het echter 

nog iets te vroeg voor. Ik kom daar zeker mee, ook 

in het kader van de nieuwe begrotingsrichtlijnen 

en de indicatoren die wij per beleidsterrein gaan 

gebruiken. Wij willen namelijk ook een aantal indi-

catoren op dit beleidsterrein hebben, die meetbaar 

en afrekenbaar zijn. Dat doen wij binnen de 40 

indicatoren die wij met de Staten willen bespreken. 

De VOORZITTER: Wenst iemand te spreken in de 

tweede termijn?

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

wil in de tweede termijn graag antwoord op mijn 

vraag of de gedeputeerde denkt met het revolverend 

fonds onze tekortkomingen op de BLOW te kunnen 

compenseren. Hoe ver denkt de gedeputeerde daar-

mee te komen? Ik heb dit ook gevraagd in het kader 

van de motie die hierover enkele maanden geleden 

is ingediend en aangenomen.

Ik wil daarnaast nog graag een reactie op de 

aankoop van emissierechten. 

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Die emissierechten betreffen het 

compenseren van bijvoorbeeld reiskilometers: de 

uitstoot die wij toch nog hebben als wij niet tot 

een duurzaam gebouw komen en in een bestaand 

gebouw blijven zitten en niet de energiedoelstelling 

halen die wij met nieuwbouw hadden willen halen. 

Dan moet je dat compenseren en dat doe je door 

bijvoorbeeld bos te kopen of speciaal daarvoor een 

bos te laten aanplanten. Daarvoor zijn speciale 

regelingen. Je moet echter eerst kijken of je kunt 

voorkomen dat je dat soort compensaties moet 

doen. Uiteindelijk zul je er toch niet aan ontkomen 

en dan moeten wij er zeker van zijn dat het een 

systeem is dat betrouwbaar is en dat het bijvoor-

beeld niet ten koste gaat van de levensstandaard 

elders of dat het andere schadelijke effecten heeft, 

waarover op dit ogenblik veel ophef is. 

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

ik het goed begrijp, bedoelt de gedeputeerde niet 

zozeer dat hij emissierechten aankoopt van een 

bedrijf dat rechten heeft op die uitstoot, maar dat 

hij bijvoorbeeld investeert in groene-energieprojec-

ten in zuidelijke landen.

De heer DE WILDE (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja, inderdaad.

De vraag over het revolverend fonds en of wij 

voldoen aan de BLOW heb niet beantwoord, omdat 

die hier eigenlijk niet thuishoort. Dat valt onder het 

energiebeleid en dat zal hier binnenkort ter sprake 

komen. Met het revolverend fonds zullen wij wel 

duidelijk maken hoeveel CO² wij per maatregel 

kunnen besparen. Wij denken daarmee een stukje 

te kunnen compenseren, maar niet het geheel. Wij 

zullen dus nog meer initiatieven nodig hebben om 

dat te doen.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen en 

ga over tot de afhandeling. Ik stel als eerste aan 

de orde amendement A9. U heeft gehoord wat de 

gedeputeerde daarover heeft gezegd.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij beschouwen de toelichting van de 

gedeputeerde als een toezegging op dit punt. Wij 

stemmen tegen het amendement. 

De heer STREEFLAND (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Gehoord hebbende gedeputeerde, 

stemmen wij tegen het amendement. 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij sluiten ons aan bij het stemgedrag 

van de fractie van GroenLinks. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

De toelichting van de gedeputeerde is voor ons 

voldoende. Wij zijn dus tegen het amendement. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A9. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van 

GroenLinks, de ChristenUnie, D66, de SGP en 

de PvdD. De fractie van Mooi Utrecht heeft zich 

onthouden van stemming.

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



- 19 mei 2008, pag. 104 -

ons betreft had de gedeputeerde zijn ambtenaren 

iets meer tijd mogen geven. Wij kunnen ons echter 

ook voorstellen dat hij snel aan de slag wil. Wij 

willen geen spelbreker zijn. Ook dit keer geven wij 

hem het voordeel van de twijfel.

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij gaan akkoord met het voorliggende 

programma, alles horende en alles afwegende. Wij 

maken één kanttekening ten aanzien van pijler 2. 

Wij vinden deze te veel gericht op klimaatbesten-

digheid en veel te weinig op productie, uitstoot, 

energiebesparing en verhoging percentage duur-

zame energie. Derhalve vinden wij dit getuigen van 

te weinig ambitie. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het geamendeerde 

voorstel. 

Sluiting.

De VOORZITTER: Het mooie van deze 

Statenvergadering is dat bijna alle aanwezige 

Statenleden het woord hebben gevoerd. Op zich 

is dat een heel opmerkelijk iets. Er is slechts een 

aantal Statenleden dat dat niet gedaan heeft. Die 

zijn de volgende keer absoluut aan de beurt.

Ik nodig u graag uit in het Wapen van Utrecht. 

Ik sluit de vergadering. 

(Einde van de vergadering om 22.48 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van Utrecht van 22 september 

2008.

De voorzitter,

De griffier,


