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Bladwijzer 
op de notulen van Provinciale Staten van Utrecht 

Vergadering 2 juli 2012 

 
 
 

BESTUUR, EUROPA en MIDDELEN 

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 juni 2012, dienst/sector SGU, nummer PS2012BEM07, inzake de conceptbegroting 

2013 Randstedelijke Rekenkamer. 

Daartoe besloten   

PS2012BEM07 

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 mei juni 2012, dienst/sector PEO, nummer PS2012BEM08, inzake wijziging 

Gedragscode GS en Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden in verband met herzien gebruik 

dienstauto's.  

Daartoe besloten   

PS2012BEM08 

 

Amendement A8, ingediend door de fractie van de SP, inzake controlerende taak Provinciale Staten  

Het amendement is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Amendement A9, ingediend door de fractie van de SP, inzake het gebruik van een  black box in dienstauto's. 

Het amendement is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M18, ingediend door de fractie van de SP, inzake geld terug 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M19, ingediend door de fractie van de SP, inzake Staten snijden 20% in eigen vlees 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M20, ingediend door de fractie van de SP, inzake Staten snijden 15% in eigen vlees 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M21, ingediend door de fractie van de SP, inzake Staten snijden 10% in eigen vlees 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

 

MILIEU, MOBILITEIT en ECONOMIE 

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2012, dienst/sector VEH, nummer PS2012MME05, inzake het intrekken van 

de Ontgrondingenverordening provincie Utrecht 2001 en het vaststellen van de Ontgrondingenverordening. 

Daartoe besloten   

PS2012MME05 

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2012, dienst/sector VEH, nummer PS2012MME06, inzake de evaluatie 

Bouwgrondstoffenplan provincie Utrecht 2001, intrekken Bouwgrondstoffenplan provincie Utrecht 2011 en niet opnieuw 

vaststellen van bouwgrondstoffenbeleid.  

Daartoe besloten   

PS2012MME06 

 

Amendement A4, ingediend door de fractie van de PvdA, inzake stimuleren duurzaam hergebruik (secundaire) 

bouwgrondstoffen. 

Het amendement is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Amendement A5, ingediend door de fractie van de ChristenUnie, inzake het bouwstoffenplan. 
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Het amendement is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Amendement A6 (gewijzigd), ingediend door de fractie van de SP, inzake niet ontgronden in het broedseizoen' 

Het amendement is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Amendement A7, ingediend door de fractie van de SP, inzake golfbaan geen aparte status' 

Het amendement is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 mei 2012, dienst/sector FLO, nummer PS2012MME07, inzake de evaluatie 

Luchtvaartnota provincie Utrecht. 

Daartoe besloten   

PS2012MME07 

 

 

RUIMTE, GROEN EN WATER 

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 juli 2012, dienst/sector UFL, nummer PS2012RGW06, inzake uitgangspunten 

toekomst Groot Mijdrecht Noord-oost. 

Daartoe besloten   

PS2012RGW06 

 

Amendement A1, ingediend door de fractie van de SP, inzake behoud de EHS 

Het amendement is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M1, ingediend door de fractie van de PVV, inzake Groot Mijdrecht Noord. 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M2, ingediend door de fractie van de PvdA, inzake Groot Mijdrecht. 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M3 (was amendement A2), ingediend door de fractie van de SGP, inzake Groot Mijdrecht Noord. 

De motie is aanvaard. 

Daartoe besloten   

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 mei 2012, dienst/sector FLO, nummer PS2012RGW08, inzake Integraal 

Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 2012-2019, Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015 (RAP.2) en Eindevaluatie 

RAP.1 2008-2011. 

Daartoe besloten   

PS2012RGW08 

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 mei 2012, dienst/sector MEC, nummer PS2012RGW09, inzake opstellen 

inpassingsplan Grebbelinie. 

Daartoe besloten   

PS2012RGW09 

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 mei 2012, dienst/sector FLO, nummer PS2012RGW10, inzake vaststelling 

Inpassingsplan Ruimte voor de Lek. 

Daartoe besloten   

PS2012RGW10 

 

 

STATEN (provinciale) 

 

Onderzoek geloofsbrieven van drs. W.J. Ubaghs te Maarssen 

 

Beëdiging van de heer Ubaghs tot statenlid 

 

Ingekomen stukken. 

 

Vragenhalfuurtje. 

Er zijn geen vragen binnengekomen. 
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Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 4 juni 2012. 

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 mei 2012, dienst/sector FIN, nummer PS2012PS03, inzake de Voorjaarsnota 2012. 

Daartoe besloten   

PS2012PS03 

 

Amendement A3, ingediend door de fractie van de SP, inzake stop kaalslag busvervoer in BRU-gebied! 

Het amendement is ingetrokken. 

Daartoe besloten   

 

Motie M4, ingediend door de fractie van de SP, inzake stop kaalslag busvervoer in BRU-gebied met actie! 

De motie is ingetrokken. 

Daartoe besloten   

 

Motie M5, ingediend door de fracties van de SP, PvdD en 50Plus, inzake regionale vogelopvang is een kerntaak van 1 cent. 

De motie is ingetrokken. 

Daartoe besloten   

 

Motie M6, ingediend door de fracties van de SP, PvdD en 50Plus, inzake regionale vogelopvang is een kerntaak van 3 cent. 

De motie is ingetrokken. 

Daartoe besloten   

 

Motie M7, ingediend door de fracties van de SP, PvdD en 50Plus, inzake regionale vogelopvang is een kerntaak van 5 cent. 

De motie is ingetrokken. 

Daartoe besloten   

 

Motie M8, ingediend door de fracties van D66, GroenLinks en VVD, inzake het Nederlands Hockey Centrum (NHC). 

De motie is aanvaard. 

Daartoe besloten   

 

Motie M9 (gewijzigd), ingediend door de fractie van de ChristenUnie, inzake een bijdrage voor het poortgebouw van Huis 

Doorn . 

De motie is ingetrokken. 

Daartoe besloten   

 

Motie M10, ingediend door de fracties van de PvdD, 50Plus en  SP, inzake vergassing van ganzen. 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M11, ingediend door de fracties van de PvdD, VVD, GroenLinks, CDA en D66, inzake het tegengaan van bijensterfte 

in Utrecht. 

De motie is aanvaard. 

Daartoe besloten   

 

Motie van afkeuring M12, ingediend door de fractie van de PVV, inzake de aankoop nieuwe provinciehuis. 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M13, ingediend door de fractie van de PVV, inzake declaraties dienstautogebruik. 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M14, ingediend door de fractie van de PVV, inzake terreinbeherende organisaties. 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M15, ingediend door de fractie van de ChristenUnie, inzake de balans tussen regelgeving, vergunningverlening en 

handhaving. 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Motie M17, ingediend door de fractie van de SP, inzake één provinciaal OV-product 

De motie is aanvaard. 

Daartoe besloten   
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Voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 juni 2012, dienst/sector Griffie, nummer PS2012PS04, inzake eindverslag 

Evaluatiecommissie Vergader- en werkwijze Provinciale Staten van Utrecht. 

Daartoe besloten   

PS2012PS04 

 

Interpellatie ex art. 46 RvO door de Statenfractie van de Partij voor de Vrijheid met betrekking tot de asbest in het oude 

provinciehuis. 

Daartoe besloten   

 

Motie van afkeuring M22, ingediend door de fractie van de PVV, inzake asbest oude provinciehuis. 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

 

WONEN, MAATSCHAPPIJ en CULTUUR 

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 mei 2012, dienst/sector MEC, nummer PS2012WMC05, inzake de Kadernota 

Cultuurbeleid 2012-2015 "Cultuur van U". 

Daartoe besloten   

PS2012WMC05 

 

Motie M16, ingediend door de fractie van de PvdA: wie geen A zegt, moet ook geen B zeggen (Utrecht Culturele Hoofdstad 

2018). 

De motie is verworpen. 

Daartoe besloten   

 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 juni 2012, dienst/sector JGD, nummer PS2012WMC06, inzake l Concept 

Meerjarenbeleidskader Jeugdzorg 2013-2014/Transitieplan 2012-2014. 

Daartoe besloten   

PS2012WMC06 
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Presentielijst vergadering 2 juli 2012 
 

 

 
 

Voorzitter: R.C. Robbertsen, commissaris van de Koningin  

Griffier: L.C.A.W. Graafhuis 

 

VVD mevr. drs. F.M. Alsem, Harmelen 

 E.R.M. Balemans, Utrecht  

 dr. F.H. Barneveld Binkhuysen, Soest 

 W.J. Joustra, Langbroek 

 drs. A.H.L. Kocken, Utrecht 

 drs. J.A.J. Konings, Vleuten 

 mevr. Y. Smit, Maarssen 

 mr. D.S.L. Tuijnman, Utrecht 

 mevr. dr. A.J. Vlam, Nieuwegein 

 G.H.J. Weierink, Maartensdijk 

 Z. el Yassini, Utrecht 

PvdA mevr. drs. U.P. Blom, Driebergen 

 K.E. Driehuijs, De Meern  

 A. Essousi, Utrecht 

 ing. D. Kiliç, IJsselstein  

 C. de Kruijf, Leusden  

 mevr. P.J. van Viegen MSc, Utrecht 

 mr. E. de Vries, Amersfoort 

CDA mr. J.M. Buiting, Utrecht 

 mevr. P. Doornenbal-van der Vlist, Lopik 

 ir. H. Graaff, Amersfoort 

 G.A. de Kruif RT, Woudenberg 

 mevr. drs. M.W.J. Maasdam-Hoevers, Zeist 

 mevr. H.Nap, Vleuten 

D66 drs. J.G. Boerkamp, Utrecht 

 ir. N.J.P. Hoefnagels, Bunnik 

 ir. J.P.M. Peters, Bilthoven 

 I.Thonon, Utrecht 

 mevr. drs. J.C.M. Versteeg, Utrecht 

PVV mevr. E.J. Broere, Soest 

 R.G.J. Dercksen, Bosch en Duin 

 ir. H. IJssennagger, Bilthoven 

 ing. H.N. Scherer, Maartensdijk 

 drs. W.J. Ubaghs, Maarssen  

GroenLinks drs. F.H. Bekkers, Utrecht  

 mevr. A.C. Boelhouwer, Wijk bij Duurstede 

 J. Fastl, Utrecht 

 drs. B. Nugteren, Utrecht  

 ir. ing. Y.S. Lutfula, Utrecht 

 A.M. Meijer, Amersfoort 

 mevr. drs. A.M.C. Mineur, De Bilt 

SP M.H.O. Boer, Bilthoven 

 ir. ing. Y.S. Lutfula, Utrecht 

 A.M. Meijer, Amersfoort 

 mevr. drs. A.M.C. Mineur, De Bilt 

ChristenUnie mevr. drs. R.K. Dik-Faber, Veenendaal 

 A.J. Schaddelee, Houten  

SGP W. van Wikselaar, Driebergen 

50Plus mevr. W.M.M. Hoek, Vreeland 

PvdD W. van der Steeg, De Meern 

 

 

 

Afwezig:  
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Leden van Gedeputeerde Staten 

drs. R.W. Krol, Soest 

J.W.R van Lunteren, Hoogland 

mevr. A.M.A. Pennarts-Pouw, Montfoort 

drs. R.E. de Vries, Hollandsche Rading 

 

 

 

Afwezig: 
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Opening. 

 

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw vergadering. Allen heel hartelijk welkom op deze 

statenvergadering met een volle agenda. Ook de leden van Gedeputeerde Staten, de belangstellenden, 

de pers, ambtelijke organisatie, hartelijk welkom. 

Wij hebben afgesproken dat wij eerst het onderwerp Groot Mijdrecht Noord behandelen. Dat betekent 

dat wij om ongeveer elf uur met de voorjaarsnota zullen starten, omdat gedeputeerde Van Lunteren 

vanmorgen samen met de minister bij een convenantondertekening aanwezig is, waar hij niet kan ont-

breken.  

Er hebben zich geen statenleden afgemeld.  

 

Vaststellen agenda. 

 

De VOORZITTER: Ik wil u erop attenderen dat ik zojuist van de fractie van de SP 4000 handtekenin-

gen in ontvangst heb mogen nemen: "1 voor OV", een actie voor beter openbaar vervoer binnen het 

BRU-gebied. Ik zal de handtekeningen op de desk van gedeputeerde Van Lunteren leggen. Als hij 

straks komt, ziet hij meteen die handtekeningen liggen. Dit onderwerp, zoals wij hebben aangekon-

digd, zal ook bij de voorjaarsnota aan de orde zijn.  

Ik wijs u op een paar nagekomen stukken die op uw desk liggen. 

Verder meld ik de aanvraag van een interpellatie volgens artikel 46 van het Reglement van Orde, inza-

ke de asbestsanering. Deze is ingediend door de fractie van de PVV. Ik constateer dat dit aan de ver-

eiste vorm voldoet. Het is u, Staten, of u wilt toestaan dit te behandelen. Indien u daar ja tegen zegt, 

stel ik voor dat wij dat als laatste punt toevoegen aan de agenda. Kan dat uw instemming hebben?  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben in principe geen bezwaar tegen de 

interpellatie, maar wel om het als laatste punt op de agenda op te voeren. Ik zou willen voorstellen het 

onderwerp naar voren te halen. 

 

De VOORZITTER: Wij hebben de agenda in het presidium vastgesteld. Er staat een aantal belangrijke 

punten op. Als de Staten besluiten de interpellatie de volgende vergadering te behandelen, dan wordt 

het over de zomervakantie heen getild. Dat lijkt mij, als de Staten het inderdaad willen behandelen, 

niet wenselijk. Om andere agendapunten hieraan ondergeschikt te maken, is ook nogal wat. Mijn 

voorstel is dus het als laatste punt te behandelen. Als u daarover andere ideeën heeft, dan hoor ik dat 

graag.  

Ik zie geen bezwaren. Dan constateer ik dat wij het op deze manier zullen doen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de agenda aldus gewijzigd vast. 

 

Onderzoek geloofsbrieven van drs. W.J. Ubaghs te Maarssen 
 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De commissie voor de ge-

loofsbrieven is bij elkaar geweest en heeft kennis genomen van de bescheiden van de heer Ubaghs. De 

commissie is van mening dat de bevindingen conform de wettelijke bepalingen zijn en dat er geen be-

zwaren zijn de heer Ubaghs toe te laten tot onze Staten. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ook dank aan de commissie voor de bewezen diensten. Ik vraag de 

griffier de heer Ubaghs naar binnen te geleiden. 

 

Beëdiging van de heer Ubaghs tot statenlid 
 

De VOORZITTER: Welkom, mijnheer Ubaghs. Ik lees u het formulier voor dat behoort bij de toelaten 

als het lid van de Staten van Utrecht. U legt daarvoor de belofte af.  

 



 10 

"Ik verklaar dat ik, om tot lid van Provinciale Staten 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 dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middel-

lijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 

mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen."  

 

De heer UBAGHS: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De VOORZITTER: Ik wens u van harte geluk met uw toelating tot de Staten van Utrecht. Ik wens u 

daarbij heel veel arbeidsvreugde en heel veel succes bij uw werk ten dienste van onze inwoners, be-

drijven en instellingen.  

(Overhandiging bloemen. Applaus.) 

Ik schors de vergadering, zodat u de heer Ubaghs kunt feliciteren. 

 

Schorsing van 09.39 tot 09.41 uur. 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.  

 

Ingekomen stukken. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorgestelde wijzen van afdoening. 

 

Vragenhalfuurtje. 

 

De VOORZITTER: Er zijn geen vragen binnengekomen. 

 

Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 4 juni 2012. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stellen de Staten de notulen en de besluitenlijst 

van de vergadering van 4 juni 2012 ongewijzigd vast. 

 

Statenvoorstel Groot Mijdrecht Noord 

 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Toen ik een aantal jaren terug in de Staten 

kwam, was een van de eerste dossiers die ik op mijn bureau kreeg Groot Mijdrecht Noord. Dat lag 

nogal gevoelig in die tijd. Dat had al een heel lange geschiedenis. Ik dacht: "Jeetje, ik liep nog in korte 

broek rond toen dit blijkbaar al speelde."  

Gaandeweg het traject, in de afgelopen vier, vijf, zes jaar, heb ik verschillende momenten gedacht dat 

wij bij dit onderdeel eindelijk klaar waren en een definitief besluit hadden genomen. Dan gebeurde er 

toch weer iets, vanuit het Rijk, de provincie of de inwoners, en dan konden wij opnieuw beginnen. Ik 

hoop dat wij vandaag dit dossier echt definitief kunnen sluiten en dat wij de boeken dicht kunnen 

doen.  

 

Ik ga niet al te veel inhoudelijk op het voorstel in. Het is een hoofdpijndossier geweest voor de provin-

cie en het heeft tot menige migraineaanval geleid bij de inwoners. Daaraan proberen wij nu een einde 

te maken. Dit akkoord, deze afspraak die wij nu maken met de inwoners, kan de steun krijgen van de 

VVD. Met dank aan al diegenen die daaraan in die jaren hard gewerkt hebben, zowel de provincie –

 dan kijk ik naar de heer Krol voor de laatste fase – als de inwoners, die heel veel hebben moeten ver-

duren. 

Dan kun je discussiëren over die laatste fase rust voor 50 jaar, maar nee, dat is niet in beton gegoten. 

Het zal echter toch wel zo kunnen zijn dat wij nu eindelijk die rust gaan geven? Wat mij betreft mag 

dat 50 jaar zijn. Het mag ook langer zijn. Juridisch is dat niet afdwingbaar. Het is wel een belofte, ook 
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van de fractie van de VVD, naar de inwoners toe. Wat ons betreft hebben wij er nu genoeg over ge-

zegd. Het is klaar. Wij laten het zoals het is. Wij zullen dit voorstel steunen. Wij wensen de inwoners 

heel veel succes met hun polder. De volgende keer als ik in Groot Mijdrecht kom, hoop ik dat dat is 

om te genieten van de natuur en de gastvrijheid van de inwoners zonder dat wij praten over het poli-

tieke dossier. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Een paar vragen aan onze volkspartij. Is de heer 

Balemans het met mij eens dat een betrouwbare overheid met plannenmakerij zo'n gebied eigenlijk 

niet jarenlang op slot mag zetten? 

 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dat is precies de constructie als je gaat kijken 

naar die 50 jaar. De intentie is dat wij nu rust brengen in het gebied en dat wij de zaken opgelost heb-

ben. Een betrouwbare overheid betekent dat je je aan de afspraken houdt, dus ook aan de intenties. Na-

tuurlijk, als de wereld vergaat, is er een andere situatie. Als de dijken doorbreken, moet je ook iets 

doen. Wat betreft de stand van zaken van nu en de intenties van de VVD voor de komende 50 jaar, kan 

ik heel duidelijk zijn: dan zijn wij klaar met dit gebied. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Vindt de heer Balemans dat de mensen in dat ge-

bied de afgelopen decennia eigenlijk onrecht is aangedaan? 

 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Er is veel gesproken over wat er gebeurd is in 

de afgelopen jaren. Ik heb het laatste staartje, de laatste zes jaren, mogen meemaken. Ik heb mij, waar-

schijnlijk samen met u, verbaasd hoe er soms is omgegaan met de inwoners. Ik heb dat nooit terecht 

gevonden. Ik vind dat je naar de mensen moet luisteren. Je hoeft de mensen echter niet naar de mond 

te praten. Je moet verantwoorde beslissingen nemen. Dat is namelijk ook een taak van de overheid. 

Die verantwoorde beslissing ligt nu voor. Of die mensen onrecht is aangedaan? Ik denk dat zij dat op 

sommige momenten zeker hebben gevoeld. Die argumentatie en die gevoelens kan ik heel goed be-

grijpen. Dat is in het verleden door verschillende mensen uit de provincie wellicht mede veroorzaakt. 

Als ik echter kijk naar de situatie van nu, dan ben ik blij dat wij het opgelost hebben. Ik kan in elk ge-

val, als VVD-fractie, met wat wij de afgelopen zes jaar gedaan hebben, de inwoners recht in de ogen 

kijken.  

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Een laatste vraag. Waarom wil de heer Balemans 

zo graag dat er in dat gebied moerassen komen? Dat begrijp ik niet. 

 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geluisterd naar wat de inwoners wense-

lijk vinden. Ik heb gezien wat wij aan natuuropgaven hebben van het Rijk. Wij weten het: ooit was er 

een staatssecretaris die gedachten had dat wij vanwege de waterberging het hele gebied onder water 

zouden moeten zetten. Daarvan was onze fractie nooit een groot voorstander. Wij zijn er nu uitgeko-

men met de inwoners. Ik denk dat dat een groot goed is. Ik herinner de heer Scherer aan de woorden 

die door een aantal inwoners tijdens de commissievergadering zijn gezegd: "Wij gaan hiermee ak-

koord, het is niet de ideale situatie, maar dit is voor ons werkbaar, dit is voor ons leefbaar, stemt u als-

tublieft in." Dan zeg ik, na alles wat er gebeurd is, dat zij van de VVD goedkeuring krijgen.  

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Nog een vraag. Ik heb tijdens die commissiever-

gadering van een van de insprekers, de heer Pronk, heel goed begrepen dat hij die situatie veel liever 

niet had gehad. De inwoners gaan echter akkoord met dit voorstel, omdat zij op die manier min of 

meer 50 jaar lang rust in het gebied krijgen. Dat heeft de heer Balemans blijkbaar anders begrepen. Ik 

vond echter dat die mijnheer duidelijke taal sprak. 

 

De heer BALEMANS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ja, hij sprak heel duidelijke taal. Ik heb deze 

mijnheer al vele malen heel duidelijk taal horen spreken. Ik luister altijd heel goed naar de heer Pronk, 

juist omdat het een man is die op heel verstandige wijze ziet wat je met een gebied kunt doen en wat 

de belangen zijn, die ook hij onderkent, zowel van de inwoners als ook de belangen die je als overheid 
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voor een gebied qua vormgeving hebt. Ik zie geen enkele reden van die wijze woorden van de heer 

Pronk af te wijken.  

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een lichte zorg. Wellicht kunt u die zorg 

wegnemen. Wij hebben het agendapunt naar voren gehaald. Ik wil even verifiëren of de belangheb-

bende inwoners daarvan op de hoogte zijn en dat wij er niet mee geconfronteerd worden dat zij van-

middag hier komen en dat zij dan moeten constateren dat wij de behandeling van het agendapunt al 

hebben gehad. Het is mij niet duidelijk. Gezien de hele voorgeschiedenis lijkt het mij passend dit even 

bij u te verifiëren. 

 

De VOORZITTER: Bij mijn weten heeft het presidium dit onderwerp meteen op deze plek van de 

agenda gezet. Ik weet niet of er bij de inwoners een bepaalde verwachting was dat het onderwerp later 

in de middag aan de orde zou komen. Het heeft echter wel op deze manier op de site gestaan.  

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Dank u wel. 

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Groot Mijdrecht Noord is een zeer slepend dos-

sier - een hoofdpijndossier, zei de heer Balemans – waarmee de provincie en het Rijk en andere over-

heidsorganen, en natuurlijk ook de inwoners, al jaren worstelen. Het patroon is als volgt. Er komt een 

voorstel vanuit de provincie of vanuit het Rijk. De inwoners protesteren. Er komt een afgezwakt voor-

stel dat wordt uitgewerkt in een nieuw voorstel. Vervolgens zijn de inwoners daar tegen. Zo wordt het 

steeds meer afgezwakt en wordt het een slap aftreksel. 

Op zich is het begrijpelijk dat inwoners zich verzetten tegen veranderingen in hun woon- en werkge-

bied, maar hier is wel wat aan de hand. Groot Mijdrecht is een van de meest diepe polders in het land, 

waar ook nog eens vanuit diepere lagen zoute kwel omhoog komt, en dat in een mate die nergens an-

ders voorkomt. Elke negen minuten wordt een waterplas ter grootte van een zwembad uit het gebied 

gepompt tegen hoge kosten voor de burger. En, zoals gezegd, is het water van slechte kwaliteit. Voor 

de toekomst is de situatie dus niet duurzaam. Het statenvoorstel dat nu voorligt is dus een afgezwakte 

variant van een afgezwakte variant van een afgezwakte variant. Deze variant lost het waterprobleem 

niet op. De inwoners gaan ermee akkoord, omdat er aan zeer veel voorwaarden van hen is voldaan en 

omdat vanuit de provincie beloofd wordt, indien het algemeen belang zich er niet tegen verzet, 50 jaar 

rust te garanderen.  

 

De fractie van de PvdA heeft het, zoals u begrijpt, moeilijk met dit voorstel. Zij zal alleen meegaan en 

voor het statenvoorstel stemmen als het plan een duidelijke verbetering betreft. Dat geldt, zoals wij tot 

nu toe kunnen overzien – ik hoop dat de gedeputeerde dat zodadelijk kan bevestigen – wel voor de na-

tuur. Dat is een verbetering van de situatie. Dat geldt niet voor de watersituatie. Omdat de fractie van 

de PvdA verbetering van de natuursituatie in het gebied ook belangrijk vindt, kan zij zich hierin vin-

den, maar de belofte van 50 jaar rust in het gebied, lijkt haar hoe dan ook voorbarig. Dat had alleen 

gekund als er nu een plan lag, dat een duidelijke oplossing biedt voor het waterprobleem. Vandaar dat 

wij overwegen in de tweede termijn hierover een motie in te dienen.  

 

De VOORZITTER: Tegen de heer Bekkers kan ik zeggen dat sms-verkeer inmiddels heeft opgeleverd 

dat de belanghebbende inwoners op de hoogte zijn en dat de heer Van Rijn in aantocht is. Zij waren in 

elk geval van het tijdstip op de hoogte. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Als ik in mijn kasten kijk, dan zie ik meer 

dan een meter aan papier en boekwerken over de polder Groot Mijdrecht, sinds ik hier in 2003 lid 

werd van Provinciale Staten. Het ziet er zowaar naar uit dat er een einde komt aan dit tijdperk. Mooi 

voor de ruimte in mijn boekenkast, maar wat veel belangrijker is, is dat er een einde komt aan een lan-

ge tijd van onrust. In de commissievergadering hebben wij erbij stilgestaan dat die geschiedenis van 

die onrust zo lang is. De fractie van het CDA is blij met het eindplaatje dat er nu ligt. Realistisch, zon-

der dwang, bijdragend aan een stukje natuur en verbetering – niet een heel grote verbetering, maar het 

ís een verbetering – van de waterkwaliteit en, last but not least: er is draagvlak bij de inwoners, het wa-

terschap en Natuurmonumenten.  
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De gedeputeerden De Jong en Krol zijn erin geslaagd een proces dat oneindig leek en geen uitzicht 

bood op een redelijke oplossing, te keren tot een eindplaatje dat naar onze overtuiging de beste is. 

Complimenten.  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een vraag stellen aan mevrouw Doornenbal. 

Zij zei dat het waterprobleem een heel klein beetje verbetert. Als je al die stukken dan in de kast ziet 

staan, is het dan voldoende in haar ogen? 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Als je bijvoorbeeld kijkt naar het boek 

'Leven boven water' van Peter van Rooy, die destijds de kartrekker was van het geheel, dan zou je 

zeggen dat het niet zo was. Als je ernaar kijkt ten opzichte van de status van nu, dan zal die wel verbe-

terd worden. Ik zit overigens de gedeputeerde te papegaaien, die dit al heeft uitgelegd in de commissie.  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! In elk geval is het de vraag of het voldoende is om 

50 jaar rust te garanderen. Er werd in de commissie door de inwoners ook gewezen op de Hedwige-

polder; ik noem er maar even één. Dan kunnen bepaalde partijen wel zeggen dat wij het zus of zo gaan 

doen, maar wij hebben ook nog de Europese regelgeving, wij hebben grote problemen waar het land 

voor staat en wij hebben afspraken. Je kunt dus wel zeggen 50 jaar rust, maar is dat terecht als je kijkt 

naar dit voorstel? 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Als je naar de geschiedenis kijkt van dit 

hele dossier, dan vind ik het uitermate gerechtvaardigd dit stukje op te nemen in het besluit. Ja.  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Doornenbal ziet geen verband met de 

Hedwigepolder? 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wat voor verband wil mevrouw Blom 

daarmee leggen? 

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De inwoners zeiden: het is een polder, er is steeds 

weerstand, er zijn veel plannen, er zijn veel dossiers. Uiteindelijk blijkt dat er toch maatregelen geno-

men moeten worden.  

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het aardige is dat wij hier in Provinciale 

Staten van Utrecht niet gaan over de Hedwigepolder. Wij gaan al veel te lang over déze polder. Daar 

komt nu een einde aan. Wij vinden dat dit punt echt gerechtvaardigd is als het gaat over de onrust, 

waarvoor wijzelf medeverantwoordelijk zijn. Om die reden zeggen wij: "Laten wij er asjeblieft mee 

instemmen."  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Er staat nog een mededeling in het stuk, namelijk 

dat het zo zou kunnen zijn dat het algemeen belang erom vraagt. Wanneer vraagt het algemeen belang 

erom, volgens mevrouw Doornenbal. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Blom heeft deze regel ook ge-

lezen, waarmee al haar vragen eigenlijk onnodig blijken te zijn. Op het moment dat er maatregelen ge-

nomen moeten worden, dan zal dat uiteindelijk moeten gebeuren. Hoe vervelend dat ook zal zijn. 

 

Ik gaf net de complimenten aan de gedeputeerde, maar die complimenten komen ook de inwoners toe. 

Soms zaten zij tegen beter weten in en met de argwaan van hun mede-polderinwoners aan tafel om te 

zoeken naar een oplossing. Persoonlijk wil ik – hij is er vandaag niet, maar hij zal ongetwijfeld de no-

tulen spellen – ook Hans Pronk danken voor de vele telefoontjes en de gastvrijheid en de vertrouwens-

band die wij hadden. Op enig moment kreeg ik van Hans een uiltje van hout. Daarmee zei hij: "Wees 

wijs en doe geen onbezonnen dingen." Die uil staat nog steeds bij ons in de voortuin. 

Heel blij ben ik, en met mij de hele CDA-fractie, dat er een einde komt aan de onzekerheid en dat er 

voor iedereen een acceptabele oplossing is gevonden. Nu is het belangrijk dat wij en andere overheden 
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en plannenmakers ons houden aan het verzoek om rust in het gebied. In de commissie had ik het al 

over een bord, dat geplaatst kon worden aan het begin van de polder, met daarop: "Verboden voor 

luchtfietsers."  

Wij moeten lering trekken uit alles wat er gebeurd is in de polder. Het waterschap is er voor de water-

kwaliteit, de provincie is er voor oplossingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Zodra die rollen 

worden omgedraaid, gaat het grondig mis. Het 'wij weten wat goed voor u is gedrag' door overheden 

kan echt niet. Dit zal altijd leiden tot weerstand.  

Wij kunnen hier ook uit leren dat bij ieder plan goed bedacht moet worden voor welk probleem het 

plan een oplossing is en of het probleem wel echt beleefd wordt als een probleem. Wij moeten ons ook 

realiseren dat plannen die ver ingrijpen in de leefomgeving van mensen nooit tot uitvoering kunnen 

worden gebracht zonder dat er draagvlak is bij deze mensen.  

Ik kan nog een heel lange tijd vullen met voorwaarden en gedoe en ik zou nog heel lang terug kunnen 

kijken, maar dat is zonde van de tijd. Onze fractie wenst iedereen die betrokken is bij de nuchtere en 

realistische uitvoering van dit versoberde plan succes toe. Bovenal wensen wij alle inwoners van de 

polder rust. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een kleine vraag voor mevrouw Doornen-

bal. Ik weet dat zij er groot tegenstander van was dat de polder niet onder water zou komen te staan. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij waren er tegen dat de polder wél on-

der water zou komen te staan. Daar waren wij tegen. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Daar was zij tegen. Dat siert haar. Zij zegt dat er 

nu een stukje natuurontwikkeling komt. Daar is zij blij mee. Ik vind de natuur daar op dit moment 

prachtig; het is een prachtige polder, er mankeert niks aan de natuur. Ik wil mevrouw Doornenbal ge-

woon vragen waarom zij er zo graag mee wil instemmen dat daar moeras moet komen. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Soms moet je je ogen niet sluiten voor de 

realiteit. Als het gaat over het goed agrarisch houden van een bedrijf, dan zijn daar geen mogelijkhe-

den meer. Dan moet je je op enig moment afvragen wat je daar tegenover kunt stellen. Destijds hadden 

wij het plan De Venen. In 1998 is dat al vastgesteld, niet alleen door de natuurorganisaties, niet alleen 

door de overheden, maar juist door de landbouworganisatie. Dat is inmiddels gewoon een feit gewor-

den, zeg ik tegen de heer Scherer. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Betekent het dat mevrouw Doornenbal straks ook 

in het westelijk gedeelte moeras wil aanleggen, als dat niet meer geschikt is voor de landbouw? 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Nee, om die reden is dit plan helemaal 

gericht op het oostelijk deel van polder Groot Mijdrecht Noord: dus het noordoostelijke deel. Het gaat 

helemaal niet over het westelijk deel. Sterker nog, het plan is zo goed, omdat aan de westkant een stuk 

natuur, dat in eerste instantie daarvoor bestemd was, uiteindelijk ook gewoon gehandhaafd wordt voor 

landbouwgebruik. Wat dat betreft is dat helemaal niet aan de orde.  

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van D66 zet in op behoud en verster-

king van bestaande natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur. Wij zetten een stap vooruit met natuur-

ontwikkeling in Groot Mijdrecht Noord. Daar is de fractie van D66 blij mee. Het zal de natuur in dit 

deel van de provincie nog verder versterken. De inwoners in het gebied vragen ons daarbij om langdu-

rige zekerheid. Daarover kan ik kort zijn. Wij zien dat er, nog steeds, een fors prijskaartje hangt aan dit 

versoberde plan. Gezien de huidige economische vooruitzichten ziet de fractie van D66 weinig kans 

dat er ineens veel meer geld beschikbaar komt voor nieuwe initiatieven vanuit de provincie voor dit 

gebied op het terrein van natuur. Wij zien wat dat betreft dus wel de mogelijkheid om die zekerheid 

aan het gebied te geven.  

Er is sprake van vrijwillige verkoop door de eigenaren aan de provincie. Als zij ervan af willen, dan 

hebben zij een koper. Het kan net zo goed zijn dat er een andere koper mee wegloopt. Dat is een lo-

gisch gevolg van de keuze die wij nu maken. Maar, wat nu als de grond niet te koop komt of als er ka-
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pers op de kust blijken te zijn die bereid zijn meer te bieden? Dan blijven wij nog behoorlijk ver ver-

wijderd van het voor dit project geschetste eindbeeld. De gedeputeerde sprak tijdens de commissie 

RGW, op basis van zijn contacten met inwoners, echter zijn vertrouwen uit dat dit project uiterlijk in 

2021 al zou kunnen worden gerealiseerd. Dan ga ik ervan uit dat vrijwilligheid dus niet vrijblijvend-

heid wordt.  

In dit verband mijn eerste vraag aan de gedeputeerde. Hoe lang blijft het aanbod van de provincie aan 

de inwoners eigenlijk openstaan? Is er in ruil voor de langdurige zekerheid sprake van enige druk, af-

gezien van het geld en het feit dat op een gegeven moment het potje van € 11,5 miljoen leeg kan zijn? 

Is er dan voldoende druk om dit project te kunnen afronden? Graag een reactie van de gedeputeerde. 

 

Nu de andere kant van het verhaal. In het voorstel wordt opgemerkt dat, mochten er na afloop van het 

project middelen overblijven, deze ten gunste komen van het programma AVP (Agenda Vitaal Platte-

land), overeenkomstig het AVP-kaderdocument. Dan ga ik ervan uit dat het geschetste eindbeeld is ge-

realiseerd als wij het hierover hebben en dat er dan nog steeds geld over is. Deze formulering gaat er-

van uit dat er na afloop van het project in 2021 nog een programma AVP zal zijn. Het huidige kader 

loopt namelijk tot 2015. De huidige AVP kent ook nog eens diverse andere doelen dan natuur. De 

tweede vraag aan de gedeputeerde: de fractie van D66 zou graag een bevestiging willen krijgen dat de 

eventueel resterende middelen, dus van die € 11,5 miljoen, straks in 2021 of eerder elders ingezet 

worden ten behoeve van natuur, voorzover de invloed van de huidige gedeputeerde reikt. De intentie 

van de overeenkomst is langjarige zekerheid aan de inwoners, dus een uitspraak op dit punt lijkt mij 

niet ongepast. Mocht de gedeputeerde gelijk krijgen en het project verloopt voorspoedig, dan wordt 

het misschien zelfs nog wel – heel optimistisch gezegd – binnen de huidige collegeperiode gereali-

seerd.  

 

Dan kom ik nog even terug op de gewenste langdurige zekerheid. Zoals ook eerder door D66 is uitge-

sproken, is het huidige voorstel geen oplossing voor de lange termijn voor het waterprobleem, bodem-

daling en zoute kwel. Dat vinden wij jammer, maar op dit moment is het met de beschikbare middelen 

het hoogst haalbare dat kan rekenen op draagvlak in het gebied. Wij moeten en willen vooruit. Daarom 

zal de fractie van D66 instemmen met het plan.  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De laatste opmerking van de heer Boerkamp over 

het waterprobleem stelt mij een beetje teleur. Hij zegt dat er op dit moment niet veel aan te doen is dat 

wij die waterproblemen niet oplossen. Eigenlijk zegt de heer Boerkamp: met dit voorstel is er 50 jaar 

rust. Als er problemen komen, dan lossen wij die niet op.  

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat zijn problemen van algemeen belang.  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Hoe groot moeten die problemen dan zijn? 

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat het waterschap heel goed in staat is 

daarop een antwoord te geven. Het waterschap werkt nu loyaal mee aan dit plan. Dat is misschien een 

teken dat het waterschap enige bedenkingen heeft, maar dat men het wel uitvoerbaar acht en daarom 

zo zal doen.  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben als provincie nog steeds taken op wa-

tergebied. Hoe moeten wij die invullen in dit gebied? 

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat laat ik over aan de gedeputeerde. Als dit het 

plan is en wij kunnen op deze manier het waterprobleem voorlopig goed in toom houden, dan lijkt mij 

dat geen probleem.  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb begrepen dat het niet in toom wordt gehou-

den, maar dat er alleen een heel klein beetje verbetering komt.  
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De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat noem ik beheren. Het is beheersbaar, dus 

nog niet groot genoeg. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, nu ik al 

een aantal sprekers heb gehoord, dat iedereen eigenlijk moe is van dit plan en dit hele dossier. Al de-

cennialang die ellende in die polder. Dat gaat een beetje de grote drijfveer worden om met dit voorstel 

in te stemmen, om er maar af te zijn, dan is er 50 jaar rust, maar de werkelijke problemen die er oor-

spronkelijk lagen, worden helemaal niet opgelost. Ja, een stukje natuurontwikkeling.  

Wij verbeelden ons helemaal niet dat wij ook maar een deuk kunnen slaan in dit, zeg maar, bestuurlij-

ke pakje boter. Daarom wil ik het over de inhoud van het straks beoogde te ondertekenen Pact van 

Poldertrots eigenlijk niet hebben. Wat mij vooral ontzettend heeft aangesproken, of eigenlijk verdriet 

heeft gedaan, is dat publiekrechtelijke pistool op de borst van de mensen die daar wonen. Bij monde 

van de inspreker, van wie wij de naam al een paar keer hebben gehoord, de heer Pronk, hebben wij 

goed begrepen dat aan ons gesmeekt werd: "Keur de plannen goed, dan zijn wij tenminste voorlopig 

van de provinciale rimram af en dan hebben wij rust." 

 

Het dilemma van de inwoners is wat ons betreft hartstikke duidelijk. Dat begrijpen wij heel goed. Wij 

willen en kunnen echter niet zwichten voor de uitruil die eigenlijk in dat plan, in Poldertrots, is opge-

nomen. Die 50 jaar planologische rust moet er wat ons betreft gewoon komen voor de inwoners, maar 

die moerassen niet. Wij kunnen dan ook niet begrijpen dat het college trots, poldertrots, is op zo'n 

plan. Trots, staat er, poldertrots. Een pact: dat is normaal gesproken een overeenkomst die gesloten 

wordt tussen landen.  

Decennialang heeft dit gebied op slot gezeten. De inwoners hebben nodeloze beperkingen moeten on-

dergaan van hun vrijheden. De provincie heeft zinloze investeringen gedaan in het gebied. Nu mag het 

weer verkocht worden. Je bent echt geneigd te zeggen, als je dit dossier leest – wij kennen het nog niet 

zo lang als de heer Balemans, al dan niet met korte broek – dat dit onbehoorlijk bestuur is geweest.  

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Hoe denkt de heer Scherer dat de inwoners nu 

zullen reageren als het plan niet doorgaat en de Staten blazen het volledig af? 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Als het college dit voorstel zou terugnemen en de 

belofte van 50 jaar rust gewoon gestand doet, dan kan dat best. Die polder is al 150 jaar een polder. Er 

wordt al 150 jaar gepompt. Dan zijn die inwoners hartstikke blij.  

Er is overigens wel een stuk vrijwilligheid: de inwoners zijn helemaal niet verplicht hun grond te ver-

kopen. Dat vond ik wel weer iets moois in het pact.  

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik verwijs nog even naar een opmerking van 

mevrouw Doornenbal. Zij kent dit dossier zeer goed. Dan vertrouw ik er zeker op dat deze landbouw-

grond geen duurzame toekomst heeft voor de landbouw en dat een deel van de inwoners misschien 

graag zijn grond op vrijwillige basis aan de provincie wil verkopen.  

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Wij gaan het merken. Op vrijwillige basis: dat is 

fantastisch. Kijk, wij willen hier mooie natuur. Ik kreeg op een gegeven moment het idee: straks gaan 

wij 1% van de bevolking in Utrecht naar een chirurg sturen om ons mooier te maken. Mooiere neus, 

betere oren. Als het vrijwillig is, vinden wij dat allemaal prima. Als wij dat echter als overheid gaan 

opleggen, dan zeggen wij echt: "Jongens, hou op."  

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! De heer Scherer wil dus eigenlijk instemmen 

met dit plan.  

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Nee, wij stemmen niet in, want wij willen die 

moerassen niet. Die moerassen zijn echt niet bedacht door onze gedeputeerde. De gedeputeerde heeft 

echt niet op zijn kamer moerassen zitten tekenen met mooie plantjes. Die moerassen zijn afkomstig, 

zeg het maar, van de ambtenarij. Plan op plan is verbeterd en versoberd. Nu dan de moerassen.  
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Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben nieuwsgierig hoe de heer Scherer 

de toekomst ziet als er geen plannen gemaakt waren. Op enig moment is de noodzaak gezien – in 1995 

of 1996 – om een plan te maken voor het gebied, waar al die boeren wegtrokken, simpelweg omdat er 

geen toekomst meer lag voor hun agrarische bedrijven. Hoe ziet de heer Scherer dat? Laat je de boel 

dan maar de boel? Wat ga je daar precies mee doen? Van wie is het? Hoe had de heer Scherer die toe-

komst gezien? 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Doornenbal zegt dat die boeren daar 

weggaan. Het probleem van die polder was niet dat die boeren er weggingen. Een boer ziet zo vaak de 

kans schoon om naar betere plekken te gaan. Boeren gaan zelfs naar Oekraïne met zijn goedkopere 

grond. Natuurlijk heeft die landbouwgrond in de polder te lijden onder het probleem van de zoute 

kwel en verzakking van de grond. En dan die koppeling om daar natuur te gaan maken? Dat die Eco-

logische Hoofdstructuur, voor een deel, daar is, vinden wij prima. Laat het echter aan die boeren over.  

  

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat is het grappige. Boeren zijn voor een 

heel groot deel prima landschapbeheerders. Op dat moment dat die landschapbeheerders er niet zijn, 

wie moet het dan doen, waarom en hoe? 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Doornenbal doet nu net alsof Vadertje 

Staat dan maar alle vuiltjes moet opvegen en moet oprapen. De situatie die mevrouw Doornenbal 

schetst is imaginair en zal nooit bestaan.  

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Op het moment dat de eigenaar van een 

stuk grond van zijn grond af wil en er is op dat moment geen opvolging zodat het bedrijf kan worden 

voortgezet, simpelweg omdat men er geen toekomst meer in ziet, dan is het toch niet zo raar dat je dan 

vraagt wie dan de verantwoordelijkheid neemt voor dat gebied? Of zeggen wij dat wij het maar laten 

voor wat het is? Laten wij die boer weggaan zonder dat hij er maar één cent voor vangt of zeg je dat je 

de grond eventueel aan een natuurorganisatie of een natuurbeherende organisatie kunt overdragen, zo-

dat er uiteindelijk toch nog iets van komt? 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Dat gebeurt vaak. Mevrouw Doornenbal heeft als 

CDA-er natuurlijk het rentmeesterschap hoog in het vaandal staan. Regelmatig gebeuren dat soort si-

tuaties.  

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp het niet helemaal. Op het mo-

ment dat er dus geen beherende organisatie is, omdat die ondernemer er niet meer is, dan is het toch 

juist goed – dat is ook de basis van het plan De Venen – om daarvoor een oplossing te vinden? Dan 

mag er uiteindelijk toch ook gekeken worden naar een overheid om voor de toekomst goede ruimtelij-

ke plannen te maken? Dat is toch waar het uiteindelijk op neer komt? Ik snap het probleem niet.  

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Doornenbal wil het niet snappen. Dat 

vind ik ook wel begrijpelijk. Twintig jaar en anderhalve meter stukken. Nu wil zij eindelijk wel een 

voorstel om er ook 50 jaar van af te zijn. Ik kan haar niet verder helpen om mij wel of niet te begrij-

pen. Wij staan er anders in dan mevrouw Doornenbal. Dat is duidelijk. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wat ik jammer vind – dat hoorde ik de 

PVV laatst verwijten aan de SP – is dat de heer Scherer eigenlijk een plan afkeurt zonder met een heel 

degelijk alternatief te komen. Dat vind ik erg jammer. Dat valt mij een beetje tegen. 

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! De heer Scherer zei net tegen mevrouw Doornen-

bal dat zij het kennelijk niet wilde begrijpen. Aan het begin van zijn betoog heeft de heer Scherer ge-

zegd dat hij het niet wilde hebben over de inhoud van het pact. Vervolgens praat hij er alleen over hoe 

er met de burgers is omgegaan en dat hij daarom tegen dit voorstel is. Desgevraagd welk alternatief hij 

biedt, komt er niks aan inhoud terug. Als het gaat om een inhoudelijk toekomstperspectief, waarin 

economisch draagvlak geboden kan worden aan de mensen die er wonen, komt hij niet met een inhou-
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delijk verhaal terug. Dan zegt hij tegen mevrouw Doornenbal dat zij het niet begrijpt. Wie begrijpt het 

hier nu niet? 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou best eens met die inwoners willen praten 

of wij daar een mooie golfbaan kunnen maken. Ook een heel leuke invulling.  

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben in de commissievergadering met inwo-

ners of een vertegenwoordiging van de inwoners gesproken. Zij hebben ons toen diverse aspecten uit-

gelegd. De heer Scherer heeft zelf gezegd dat daar de bodem daalt. Ikzelf ben wijs geworden in de 

commissie dat de bodem op dit moment niet zo hard daalt. Dus er zijn tal van aspecten, waarover de 

heer Scherer iets zegt in het debat. In het begin van zijn betoog deed hij de uitspraak dat hij het over de 

inhoud niet wil hebben, hij zegt dingen die niet kloppen en komt niet met een inhoudelijk verhaal voor 

de toekomst.  

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Bij alle theses die GroenLinks altijd brengt, ziet 

GroenLinks ons natuurlijk als de grote antithese. Dat begrijp ik wel. Als de heer Bekkers nu van mij 

verlangt dat ik hier de synthese kom aandragen om daar de oplossing …  

Er zijn decennia voorbij gegaan, waarin die mensen gewoon niet meer hebben geweten wat hun toe-

komstmogelijkheden zijn. Nu denkt de heer Bekkers dat ik hier even de juiste oplossing kan bieden? 

Als je met die mensen om de tafel gaat zitten en je zou voorstellen deze plannen te prullemanderen –

 maar wel 50 jaar rust – dan denk ik dat zij heel blij zijn. Dat kunnen wij samen eens gaan onder-

zoeken.  

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! De heer Scherer heeft het over antithese en synthe-

se. Ik moet hem teleurstellen. Ik zie de PVV niet op die manier. Ik luister naar de inhoud van de bij-

drage en daar reageer ik op. Volgens mij is de heer Scherer ook niet helemaal consistent met zijn eigen 

betoog, want waar hebben die burgers baat bij? Niet met het tegenover elkaar stellen van partijen en 

het tegen zijn zonder inhoudelijke uitwisseling over wat voor de toekomst mogelijk zou kunnen zijn, 

maar wel degelijk met een synthese, zelfs tussen partijen als de PVV en GroenLinks. Dat lijkt mij in 

overeenstemming met wat de heer Scherer die mensen in de polder eigenlijk gunt.  

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Dat belooft nog wat op 12 september en daarna. 

Dan gaan wij zien of GroenLinks en de PVV nog eens op één bankje terecht kunnen komen.  

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor de heer Scherer net het idee van een 

golfbaan noemen. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Dat was een grapje. 

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Heeft hij het plan überhaupt wel gelezen? 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Er wordt mij gevraagd met een alternatief te ko-

men. Ik heb niet decennialang overleg gehad met de inwoners in die buurt. 

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! De heer Scherer had het net over ambtenaren 

hier in het gebouw die allerlei plannen bedenken. Zij hebben daadwerkelijk gekeken wat er kan. Als je 

nu ziet dat er maar maximaal 20 centimeter kan worden afgegraven voor een moeras – ook al graaf je 

het niet af en doe je niks – hoe ziet de heer Scherer een golfbaan dan voor zich? Deze mensen hebben 

hard nagedacht over deze plannen. Dit is de beste oplossing voor het gebied. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Daarmee ben ik het niet eens. Dat heb ik nu wel 

duidelijk gemaakt. Dat zal de heer Boerkamp gewoon moeten accepteren. En die golfbaan? Mevrouw 

Doornenbal vroeg mij wat ik zou willen in dat gebied. Ach, als er geen landbouwmogelijkheden meer 

zouden zijn, wat ik ook betwijfel, dan … 
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De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Gegeven datgene wat de inwoners in de commissie 

hebben geuit, de lange periode waarin zij onzekerheid hebben gehad en de behoefte die zij uiten aan 

zekerheid voor de komende 50 jaar, waarvan de heer Scherer nu de indruk probeert te wekken daar-

voor op te komen, moet ik zeggen dat het mij echt als een schoffering overkomt als hij achteloos zegt: 

"Ach ja, plannetje, ach ja, je krijgt natte voeten, bij golf kan dat niet, nou ja, dan bedenken wij wat an-

ders." Als hij echt zoveel hart voor die inwoners zou hebben, zou hij zich meer verdiept hebben in wat 

daar mogelijk was en hier een beter plan vandaag in de zaal kunnen brengen. Daar hoef ik geen reactie 

op van de heer Scherer.  

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het was geen vraag. Het was een opmerking.  

Wij vinden van de discussie die hier net plaatsvond eigenlijk niks terug in het pact. In dat pact rolt ei-

genlijk de natuurontwikkelingsmachine het gebied binnen om er een 20 centimeter dikke bestaande 

laag, overigens vol met biodiversiteit, af te halen en dan vervolgens het gedroomde eindbeeld te reali-

seren van moeras. Wij vinden dat er tegen de mensen in dit gebied eigenlijk een keer "sorry" gezegd 

moet worden vanuit de provincie voor al die jaren van nodeloze sloten op hun deuren. Excuus daar-

voor aanbieden, zonder schadeplichtigheid te erkennen. Wij nodigen het college daartoe uit en ook on-

ze collega's in de Staten.  

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Het voorliggende plan heeft draagvlak onder de 

inwoners in de polder. Qua natuurontwikkeling is het een versobering ten opzichte van eerdere plan-

nen die in deze Staten aanvaard zijn. Wij zijn zelfs bijna op het punt geweest de gehele polder terug te 

geven aan het water. Het brede draagvlak in deze Staten is ook niet verwonderlijk, gezien de milieu-

problemen in deze polder, de kosten die gemaakt zijn met het waterbeheer en het internationale belang 

van delta- en moerasnatuur. Wat ons betreft zijn deze eerdere besluiten dan ook in lijn met de opdracht 

die deze Staten op 17 mei 1375 kregen van Bisschop Arnoud van Hoorne, waarmee het gezag over de-

ze gronden aan ons werd overgedragen: 'wij en onze opvolgers zullen eenieder recht doen'. Daar hoort 

volgens ons bij: het algemeen belang afwegen. Echter, een grootschalige kaalslag in de natuurbudget-

ten onder het kabinet van VVD, CDA en PVV heeft de situatie veranderd. Bovendien heeft de provin-

cie de afgelopen jaren eenieder niet altijd recht gedaan. Het is al gememoreerd: op sommige momen-

ten heeft deze beleidsvorming het karakter gehad dat over de hoofden van de mensen heen geregeerd 

werd. Dat is niet het soort politiek waar GroenLinks van houdt en voor staat. Daarmee is geen recht 

gedaan aan bijvoorbeeld het feit dat sommigen van de voorvaderen van de huidige inwoners nog ei-

genhandig deze polder drooglegden. Gelukkig hebben de laatste portefeuillehouders het vertrouwen 

van de inwoners weer gewekt. Zowel voor de natuur als voor de inwoners is het nodig nu helderheid te 

scheppen en het plan aan te nemen. Omdat er overeenstemming is met inwoners en omdat er nog 

steeds substantiële natuurontwikkeling die van waarde is wordt ontwikkeld, zal de fractie van Groen-

Links steun verlenen aan dit voorstel. 

Het Pact van Poldertrots bevat ook nog een verplichting voor alle partijen om zich in te spannen voor 

50 jaar planologische rust. Echter, op vragen van GroenLinks in de commissie, en daarna schriftelijk, 

is helder geworden dat op dit moment nog heel veel onduidelijk is wat betreft toekomstscenario's voor 

waterkwantiteit, waterveiligheid en bodemgesteldheid in dit gebied.  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een vraag voor de heer Bekkers. Ik refereer 

aan wat de gedeputeerde in de commissie RGW al zei, namelijk dat de Staten al die jaren steeds de 

voorstellen, die minder afgezwakt waren dan het huidige voorstel, hebben gesteund. Ook de fractie 

van GroenLinks. Neemt zij dan ook haar verantwoordelijkheid, nu gezegd wordt dat de inwoners niet 

altijd goed behandeld zijn? In het verleden heb ik de fractie van GroenLinks hierover niet gehoord. 

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! GroenLinks vindt de wijze waarop met de inwo-

ners wordt omgegaan en draagvlak onder inwoners bij ingrijpende ruimtelijke ontwikkeling, belang-

rijk. De reden dat wij dit plan nu willen steunen, in tegenstelling tot wat wij in het verleden altijd ge-

steund hebben, wordt ingegeven door de beperking van de beschikbare middelen. Als wij als provincie 

het oorspronkelijke plan geheel zelf zouden financieren, dan blijft er voor natuurontwikkeling elders in 

de provincie te weinig over. Dat vinden wij niet aanvaardbaar.  
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Vanwege die onzekerheid voor de toekomst bevat het pact ook de bepaling dat er om noodzakelijke, 

maatschappelijke ontwikkelingen en politiek-bestuurlijke keuzes aanpassingen in het eindbeeld aange-

bracht kunnen worden. Wij vinden het fair vandaag met elkaar duidelijkheid te scheppen over de ver-

wachtingen die daarbij horen. Wij erkennen de behoefte van de inwoners om rust te hebben in hun ge-

bied. Wij spreken ook de intentie uit om die rust te bieden en dat het voorliggende eindbeeld er voor 

jaren is, maar wij moeten helder zijn dat het politiek bestuur aan alle inwoners van de provincie ver-

plicht is om bereid te zijn wel aanpassingen te doen als er bijvoorbeeld door klimaatverandering of an-

dere maatschappelijke ontwikkelingen noodzaak toe is.  

Ik zou graag aan de gedeputeerde willen vragen nogmaals uiteen te zetten, zoals in de commissie is 

gedaan, dat wij het besluit van vandaag op deze manier moeten begrijpen. Zoals bisschop Van Hoorne 

in 1375 onze voorgangers de opdracht gaf dat wij en onze opvolgers eenieder recht zullen doen, op 

dezelfde wijze zou het niet gepast zijn als wij hier vandaag onze opvolgers van over 50 jaar de moge-

lijkheid zouden ontnemen recht te doen aan eenieder. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de heer Bekkers voor een stukje historie. 

Hij loopt al wat langer mee in de Staten. Hij is het met alle voorstellen eens geweest, hoorde ik net. 

Dat is wel bijzonder. Ik wil echter een vraag stellen. In dat pact is heel duidelijk vastgelegd dat alles 

gaat gebeuren op vrijwillige basis. Dat is hartstikke mooi. Stel nu dat dat ertoe leidt dat er helemaal 

geen sprake kan zijn van veenribben en moeras. Hoe gaat GroenLinks zich dan opstellen? 

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Aangezien dit plan bevat dat het op vrijwillige ba-

sis zal gebeuren, snap ik de vraag niet. Dat is wat wij nu vaststellen en waaraan wij ons gaan houden.  

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mijn vraag wat aanscherpen. Er is een kans 

dat dit prachtige voorstel – al denk ik dat het straks royaal wordt aangenomen, want wij zijn hier altijd 

monistisch bezig – helemaal niet uitgevoerd kan worden. Die kans is er. GroenLinks is echter nogal 

van de natuurontwikkelingsmachines. Dat lijkt af en toe bijna een trauma. Ik ben benieuwd hoe 

GroenLinks zich dan gaat opstellen. Komt GroenLinks dan met nieuwe plannen? Komt GroenLinks 

met een golfbaan? Gaat GroenLinks dan de boerenbedrijven helpen? Dat zou ik graag willen horen 

van de heer Bekkers. 

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wat interessant is, is dat de heer Scherer precies 

duidt op de onzekerheden die de toekomst te bieden heeft. Het is eigenlijk de kern van mijn betoog. 

Om nu zomaar 50 jaar planologische rust aan mensen te beloven, is voor ons simpelweg niet mogelijk, 

omdat wij geen van allen een glazen bol hebben. Dat geldt ook op het punt van vrijwilligheid. Is het 

inderdaad zo dat mensen om een of andere reden daar niet aan mee gaan doen en dat die natuuront-

wikkeling niet gebeurt, dan zal ik er heel helder over zijn. Dan is dat de consequentie van wat wij van-

daag besluiten en dan neem ik die consequentie. Echter, gegeven wat ik heb gezegd over de milieu-

problemen in die polder en over de vraagstukken in het kader van internationale biodiversiteit en de 

waarde van moerasnatuur daarvoor – ook al praat de heer Scherer soms wat geringschattend van 'moe-

rasje dit, moerasje dat' – wil ik zeggen dat het internationaal gezien zeer waardevolle natuur is. Aange-

zien die ontwikkelingen er ook zijn en er wellicht op een gegeven moment dijkversterking nodig en 

wellicht de capaciteit van het gemaal verder opgevoerd zou moeten worden, waardoor het niet langer 

€ 170.000 kost voor 50 huishoudens, maar nog veel meer, dan kan dat aanleiding zijn wel degelijk als 

provinciaal bestuur, dat de belangen van alle inwoners af te wegen heeft, hier een nieuw voorstel voor 

te ontwikkelen.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! In september vorig jaar ben ik met mijn voorgan-

ger, Ton Witteman, op werkbezoek geweest in de polder Groot Mijdrecht Noord. Ton heeft mij laten 

zien wat een prachtig gebied het is en hij heeft mij ook laten zien dat het gebied lijdt onder de besluite-

loosheid van de politiek. Er staan huizen leeg, gebouwen staan te verpauperen en mensen kunnen geen 

plannen maken voor de toekomst. Ik ben ook op bezoek geweest bij de heer Pronk. Ook van zijn ver-

haal is mij heel duidelijk bijgebleven dat zij het gedoe meer dan zat zijn. Inwoners die zijn komen in-

spreken in de commissievergadering vertelden ook weer dat zij murw zijn. Zij vinden onderhand alles 

best, als het allemaal de komende jaren maar gewoon vastligt. Veel natuur vinden zij best. Landbouw 
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vinden zij ook prima. Wat dat betreft zijn wij dus blij dat alle betrokkenen het eens zijn geworden over 

het voorliggende plan, maar het moet niet zo zijn dat wij nu een besluit nemen om er maar van af te 

zijn. Dit gebied is namelijk belangrijk voor de natuur in Nederland en in heel Europa. Het was onder-

deel van de 'groene ruggengraat' en het was niet voor niets aangewezen als prioritair gebied. Dat wij 

ons nu voor 50 jaar vastleggen op een plan dat is opgesteld in de nadagen van een regering die een 

complete kaalslag heeft gepleegd op de natuur, steekt behoorlijk.  

Wij hebben nog tot het eind van het jaar voordat het plan definitief moet zijn. De fractie van de SP 

pleit er daarom voor zoveel mogelijk natuur te realiseren. Wij hebben daarom een amendement op het 

voorstel, waarin wij beslispunt 6 schrappen. Die tekst was: "De opgave om 190 ha EHS in GMN-west 

te realiseren komt te vervallen, waarmee in dit deel van GMN een blijvende landbouwfunctie mogelijk 

te maken beoogd wordt en daarmee ook langdurige rust". De fractie van de SP pleit ervoor de EHS in 

dit gebied wel te realiseren. Als het helpt om rust en duidelijkheid te scheppen, stellen wij voor dit ge-

bied met voorrang aan te kopen.  

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Even een vraag over de betekenis van het amende-

ment. Hoe ziet mevrouw Mineur de verhouding met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, waarin 

wij op dit moment voor de hele provincie bepalen hoe de EHS eruit zou moeten zien? Is dit amende-

ment niet iets wat daarop vooruitloopt of bedoelt de fractie van de SP dat inderdaad ook zo? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat loopt daarop inderdaad vooruit. Ja. Het is ech-

ter ook een gebied, zoals uit alle stukken blijkt, dat een grote prioriteit blijkt te hebben. Dat moeten wij 

niet uit handen laten vallen. 

 

Amendement A1 (SP): behoud de EHS 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012 ter behandeling van het staten-

voorstel Groot Mijdrecht Noord; 

 

besluiten: 

 "Artikel 6: 

 De opgave om 190 ha EHS in GMN-west te realiseren komt te vervallen, waarmee in dit deel van 

GMN een blijvende landbouwfunctie mogelijk te maken beoogd wordt en daarmee ook langduri-

ge rust."  

te schrappen. 

 

Toelichting: 

De Polder Groot Mijdrecht Noord is onderdeel van de Groene Ruggengraat en is aangewezen als pri-

oritair gebied. Gezien de langdurige schermutselingen die er hebben plaatsgevonden over dit gebied, 

willen de inwoners rust. Maar gegeven het feit dat dit statenvoorstel tot stand is gekomen in een tijd 

dat de Nederlandse politiek volstrekt geen geld wenste te besteden aan de natuur, is het onacceptabel 

om dit gebied op te geven voor landbouw. 

 

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadsla-

gingen. Het amendement kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Vijf gedeputeerden, zes projectleiders, drie 

wethouders, twee waterschapbestuurders en twee burgemeesters: al zo lang wordt er gesproken over 

de toekomst van de polder Groot Mijdrecht Noord. Nu lijkt er een plan te liggen dat toekomstbesten-

dig is, in die zin dat het een realistisch plan kan zijn, waaraan alle betrokken partijen hun akkoord 

hebben gegeven. De fractie van de ChristenUnie heeft nog heel wat vragen en kanttekeningen bij dit 

plan. Ik noem er vijf. 

 Het is een versoberde Veenribbenvariant van de al eerder versoberde Veenribbenvariant. Anders 

gezegd: de gebieden die worden ingericht met moerasnatuur zijn tot een minimum beperkt. Het is 

voor de fractie van de ChristenUnie moeilijk in te schatten in hoeverre dit voldoende is om de na-

tuurdoelstellingen te halen. Dat het kan, bewijst Waverhoek, dat al is ingericht als moerasnatuur.  
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 De natuurdoelstellingen zullen misschien niet worden gehaald, omdat onteigening en volledige 

schadeloosstelling niet meer aan de orde zijn. De provincie heeft namelijk geen eerste recht van 

koop. Als de provincie wel gronden verwerft, is er nog geen zicht op dekking van de kosten voor 

inrichting en beheer. De kans is zeer reëel dat wij straks te maken hebben met een schaakbordpa-

troon: ingewikkeld en duur in het natuur- en waterbeheer. En dan? 

 Volledige schadeloosstelling is niet aan de orde. Uit de beantwoording van vragen van de Chris-

tenUnie blijkt dat zelfs rekening gehouden is met veel lagere normkosten dan gebruikelijk. Is dit 

niet in het nadeel van de agrariërs? Zullen zij echt bereid zijn tot verkoop of zullen zij hun be-

drijfsvoering nog jarenlang voortzetten, met alle ongemakken die het boeren in deze polder 

geeft? 

 De beantwoording van onze vraag over de verdwenen € 6 miljoen heeft ook nieuwe dingen dui-

delijk gemaakt. De fractie van de ChristenUnie vindt het een prima zaak dat er gekeken wordt 

naar extra kosten voor bedrijfsverplaatsingen, zodat de agrariërs voldoende gecompenseerd wor-

den.  Kennelijk is het budget van € 6 miljoen uit Energiek Utrecht weer beschikbaar. Kunnen Ge-

deputeerde Staten dit bevestigen? 

 Volgend jaar zal de Deltacommissie advies uitbrengen over de zoetwatervoorziening en verzil-

ting in het Groene Hart. Moeten wij dan een beroep doen op artikel 8 uit het contract of zal het 

zo'n vaart niet lopen? Hoe dan ook, het Rijk is aan zet. Wij hopen dat de gedeputeerde gelijk zal 

krijgen en dat het voor deze polder niet nodig zal blijken al op korte termijn maatregelen te tref-

fen.  

 

Vijf gedeputeerden, zes projectleiders, drie wethouders, twee waterschapsbestuurders en twee burge-

meesters. De fractie van de ChristenUnie heeft alle begrip voor de inwoners die maar één ding willen: 

rust. Er valt heel veel af te dingen op dit plan. Alle partijen hebben moeten inleveren, maar nog slech-

ter is: geen plan. Het is mooi dat er een akkoord is. Daarom zal de fractie van de ChristenUnie hiermee 

instemmen.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Er is al heel veel gezegd over het dos-

sier. Ik wil wat dat betreft even kort samenvatten wat wij er nog op aan te merken hebben, los van alle 

steun en van de betogen die zeggen dat het een compromisvoorstel is en het best-haalbare wat er op dit 

moment in zit.  

Wij zien dat zich één situatie voordoet. In 2009 is dit gebied aangewezen als prioritair gebied. Daarbij 

hoort ook het instrument van onteigening. In de commissie is er even een discussie geweest met de 

gedeputeerde over de vraag hoe wij dat kunnen vastleggen. Hij betoogde toen dat hij ingeval van ca-

lamiteiten die bevoegdheid wil blijven houden.  

Naar onze overtuiging zitten wij hier met twee zaken. Enerzijds willen wij inwoners een stuk duide-

lijkheid geven. Aan de andere kant willen wij de wettelijke mogelijkheden openhouden. De Grondwet 

biedt ruimte om stappen te nemen als het gaat om calamiteiten. Derhalve is het wat ons betreft van 

heel groot belang om in dit stuk duidelijk uit te spreken dat het instrument van onteigening voor na-

tuurontwikkeling niet gebruikt zal worden. Daarmee is er duidelijkheid. Ons amendement hierover wil 

ik nu graag even mailen, want ik ben digitaal.  

 

Amendement A2 (SGP) (vervangen door motie M3): Groot Mijdrecht Noord 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, aan de orde hebbend het staten-

voorstel Groot Mijdrecht Noord; 

 

constaterende dat: 

 de status 'prioritair gebied' van GMN-Noord vervallen is; 

 hiermee het instrument van onteigening ten behoeve van natuurontwikkeling niet meer toegepast 

zal worden; 

 

overwegende dat: 
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 het onteigeningsprincipe onder de inwoners van het betreffende gebied in het verleden veel on-

rust heeft veroorzaakt; 

 in de beslispunten niet expliciet is opgenomen dat er geen onteigening plaatsvindt; 

 in de Provinciale Staten, gezien het debat, onduidelijkheid leeft over het al dan niet gebruiken 

van het instrument van onteigening; 

 

spreken uit dat: 

er, noodsituaties uitgezonderd, geen gebruik gemaakt wordt van het instrument van onteigening ten 

behoeve van natuurontwikkeling bij de uitvoering van het statenvoorstel Groot Mijdrecht Noord. 

 

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadsla-

gingen. Het amendement kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! In de besloten bijeenkomst over Groot 

Mijdrecht Noord maakte ik gekscherend de opmerking dat het voelde alsof wij al sinds 1843 met dit 

onderwerp bezig zijn. Ik werd daarop gecorrigeerd, want, zo werd mij verzekerd, het is nog wel iets 

langer. Ik wil er maar mee zeggen dat het allemaal wel erg lang geduurd heeft. Het is zeer begrijpelijk 

dat dit de rust van de inwoners niet ten goede is gekomen. Een compliment onzerzijds daarom aan ge-

deputeerde Krol voor het recente proces, waarin veel ruimte was voor overleg en waarin iedereen zijn 

zegje heeft kunnen doen.  

Nu ligt er weer een plan. Het zoveelste. Is dit ook een goed plan? Daarover hebben wij zo onze twij-

fels. Gezien de tijdgeest hebben wij er begrip voor dat er naar versobering wordt gekeken, maar wij 

moeten niet uit het oog verliezen dat er een oorspronkelijk te realiseren opgave lag van 395 hectare 

hoogwaardige moerasnatuur. Dat was in 2009 met het herijkte plan De Venen. In 2010 gingen wij met 

de Veenribbenvariant al terug naar 133 hectare. En nu, 2012, blijft er met de versoberde Veenribben-

variant nog 73 hectare aan te leggen moerasnatuur over. De aanleg daarvan is nog niet eens zeker. Dus 

of er überhaupt een natuurbestemming komt te liggen op de te verwerven gronden, is maar de vraag. 

 

Door het een en ander vrijwillig te maken, is het onzeker of de moerasblokken gerealiseerd worden en 

zo ja, wanneer dit het geval is. Of wij daarmee de gestelde natuurdoelen en de streefdatum van 2021 

halen? Zegt u het maar.  

Waarom de status van prioritair gebied er persé af moest, is ons niet helemaal duidelijk. Ook met be-

houd van de prioritaire status staat de provincie niets in de weg om nog steeds normaal contact met de 

mensen in het gebied te onderhouden, waarbij je ook kunt streven naar consensus. Je houdt alleen wel 

een extra instrument achter de hand op het moment dat je plannen in het brakke kwelwater dreigen te 

vallen.  

Met dit plan wordt het brakke waterprobleem niet opgelost. Er komen verschillende peilvakken in het 

gebied. Voeg daarbij de hoogwatervoorzieningen rondom bebouwing en de vraag wat deze peilver-

snippering betekent voor een robuust duurzaam watersysteem in de toekomst. Gaan er bijvoorbeeld 

maaiveldhoogteverschillen in het gebied zelf ontstaan door het verschillend peilen? 

Wat ons betreft blijven er dus nog wel wat haken en ogen bestaan. Wij vragen ons af welke oorspron-

kelijke problemen dit plan nu eigenlijk wel oplost. Nu lijkt het erop alsof wij letterlijk en figuurlijk 

gaan pappen en nathouden.  

 

Ik wil nog één afsluitende opmerking maken. Luisteren naar je inwoners is een groot goed, maar ken-

nelijk is de ene inwoner de andere niet. Waar hier, terecht, veel waarde wordt gehecht aan de mening 

van de inwoners en deze zwaar heeft meegewogen om het eerdere projectbesluit van 2010 te verande-

ren, had ik graag dezelfde constructieve houding gezien toen de vraag voorlag of de provincie wel of 

niet vast zou blijven houden aan haar eerdere besluit omtrent het Burgerinitiatief Megastallen. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er is veel gezegd. Het is niet noodzakelijk dat 

ik dat ga herhalen. Eén gevoelen bekruipt mij wel nadat ik de inbreng van de statenleden op dit punt 

gehoord heb. Feitelijk doen wij met dit voorstel zoals het er nu ligt, niet veel anders dan wat wij in 

1998, veertien jaar geleden, hebben gezegd, precies zoals mevrouw Doornenbal aangaf: er zijn delen 

in de provincie Utrecht die in langjarig perspectief eigenlijk niet geschikt zijn voor de landbouw. Dat 
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geldt onder andere in het gebied De Venen voor de polder Groot Mijdrecht. Overigens geldt dat ook 

voor een aantal andere gebieden op deze locatie. Daar zal het op de lange termijn voor de landbouw 

onmogelijk zijn om te blijven boeren. Daar zal het op de lange termijn, ook vanuit waterstaatkundige 

overwegingen, moeilijk zijn het systeem zoals het nu bestaat, met die drooglegging voor landbouw, 

overeind te houden. Als wij dan toch in de provincie Utrecht de keuze te maken hebben waar wij 

duurzame natuur willen ontwikkelen, dan doen wij het op die plekken waarvan wij zeker weten dat dat 

in het perspectief van 50 of misschien wel van 100 jaar niet de plekken zijn om duurzame landbouw te 

doen.  

In wezen zit er een heel intermezzo tussen van: onder water zetten, 1500 woningen bouwen, grote en 

meeslepende plannen, die soms wel en soms niet op steun in deze Staten konden rekenen. Wat wij fei-

telijk met dit voorstel doen, en daarom deugt het, is dat wij teruggaan naar datgene wat wij in 1998 

gezegd hebben: "Ja, er is behoefte aan een duurzame natuurontwikkeling in het noordwestelijk deel 

van Utrecht. Ja, er zijn gebieden waar de landbouw niet duurzaam verder kan. Ja, als je dan toch na-

tuur ontwikkelt, doe dat dan daar." Wij doen mensen te kort als wij zeggen dat zij niet anders konden. 

Natuurlijk, ik heb het afgelopen jaar veel mensen thuis gesproken en natuurlijk hebben mensen na 

veertien jaar discussie over hun gebied er soms behoorlijk tabak van. Er is echter over de inhóud gesp-

roken en over die inhoud is geknokt tot op het kleinste perceelniveau: hier wel, hier niet, hier zit een 

ondernemer die wil verkopen, hier zou je je natuuropgave moeten neerleggen, want dan maak je dat 

kansrijk, en hier moet je het niet doen, want hier zit een ondernemer die er echt nooit aan gaat begin-

nen. Er is dus over de inhoud geknokt. En iedereen die zegt dat de mensen het zat waren en er eigen-

lijk wel van af wilden en eigenlijk elk voorstel goed vonden, doet onrecht aan al die mensen die in hun 

vrije tijd geknokt hebben voor elke meter en elke hectare. Juist die inhoud stond centraal. 

 

Natuurlijk, vanuit het perspectief van de natuur – als het allemaal natuur werd – is het nog gemakke-

lijker. Onteigening is ook gemakkelijker. Vanuit het perspectief van de inwoners had het ook wel een 

metertje minder moerasnatuur kunnen zijn. Echter, uiteindelijk als je de mensen aan tafel zet, dan gaat 

over de vraag waar wij ook alweer mee bezig waren: geen duurzame kansen voor de landbouw in dit 

deel van de polder, afspraken om natuurontwikkeling vooral hier te doen met inwoners, met LTO, met 

natuurorganisaties, en ook nog een keer bevestigd in het Akkoord van Utrecht. Uiteindelijk is er een 

voorstel waarvan iedereen zegt: "Als wij natuur ontwikkelen, dan doen wij het maar zo." En ja, altijd 

beter dan geen besluit. Tegen de heer Scherer zeg ik: "Dat weten de inwoners gelukkig, want zij wo-

nen er en zij kennen het gebied." Je kunt tegen de mensen zeggen dat wij helemaal geen besluit ne-

men; dan hebben zij ook 50 jaar rust. Nee, dan weten zij zeker dat zij nog jarenlang in de onzekerheid 

zullen zitten over plannen voor natuur, voor waterproblematiek et cetera. De mensen hebben bewust, 

en niet met het pistool op de borst, gekozen voor dit plan, want daarmee weten zij waar zij aan toe 

zijn, al is er veel op af te dingen. Met geen plan weten zij dat zeker niet. 

 

Dan kun je nog heel lang discussiëren of het veel doet voor het watersysteem of voor de zoute-

kwelproblematiek. Het doet iets voor het watersysteem en daarmee iets voor de zoute-

kwelproblematiek. Het doet vooral iets voor de natuur. Voor de goede orde: het Akkoord van Utrecht 

is in deze Staten ruim aanvaard als een versobering van de EHS in Utrecht. Minder geld, minder EHS, 

kleinere EHS; van 6000 nog aan te leggen hectares gaan wij naar 1500. In dat Akkoord van Utrecht 

staat echter gewoon, met LTO en alle natuurorganisaties gesloten akkoorden en hier in Provinciale 

Staten bevestigd en vastgesteld: dit gebied wordt natuur. Natuurlijk kan iedere individuele fractie zich 

onttrekken aan besluiten zoals die hier genomen zijn. Het democratisch besluit is echter, in meerder-

heid, genomen: voor plan De Venen in 1998 en voor het Akkoord van Utrecht in 2011. Dat wordt door 

dit college gewoon conform de spelregels van de democratie netjes uitgevoerd.  

Ik was veertien jaar geleden ook geen gedeputeerde, maar ik ben wel verantwoordelijk voor de hele 

veertien jaar. Dat geldt ook voor alle statenleden die hierover de afgelopen veertien jaar gediscussieerd 

hebben, niet persoonlijk, maar wel als Staten in hun algemeenheid, en dat is nu net de essentie van de 

democratie.  

 

De fractie van D66 vraagt wat er gebeurt als de grond niet te koop komt? Het is volstrekt helder. Er is 

vrijwilligheid. Dat staat in het besluit. Als mensen niet verkopen, dan wordt het niet gekocht. Dat heeft 

consequenties voor de realiseerbaarheid. Dan kan het langer duren. Dat is een bewust gekozen onder-
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deel van dit besluit. Wat betreft de kansrijkheid ervan, is het wel zo dat mensen aangeven waar moge-

lijkheden zitten tot verwerving en dat er mensen zitten die wel willen spreken. Ik merk dat overigens 

zelf; ondernemers komen op dit moment echt langs met de mededeling dat zij wel bereid zijn om te 

komen praten over dit type percelen. Ik heb dus positieve gevoelens dat het wel mogelijk is daar grond 

te verwerven, maar wij zullen het – besluit is besluit – doen op basis van vrijwilligheid. 

Hoe lang blijft het aanbod staan? Wij hebben een afspraak met het Rijk gemaakt om voor 2021 onze 

herijkte EHS te realiseren. Ik zou zeggen: tot 2021 moeten wij ons best doen daar natuur te ontwikke-

len. Het aanbod van vrijwilligheid, volgens het besluit, beloven wij nog heel lang vol te houden. De 

enige uitzondering die je daarop kunt maken, zijn de al eerder door anderen genoemde zware calami-

teiten. Als er geen calamiteiten zijn, geldt het vrijwillige besluit zo lang als wij het met elkaar willen 

volhouden. Dat is wat mij betreft voor 50 jaar. 

 

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat de vrijwilligheid blijft staan, begrijp ik. 

Hoe lang blijft het aanbod openstaan? Wij hebben een optie om te verkopen aan de provincie. Blijven 

wij daar 50 jaar aan vastzitten? 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wat mij betreft wel. Als je gelooft in je plan 

om daar natuur te maken, dan blijft het aanbod heel lang staan en wat mij betreft ook langer dan 2021. 

Als de EHS en het Akkoord van Utrecht in 2021 niet helemaal klaar zijn en men biedt grond aan in 

2022, dan willen wij daar nog steeds natuurontwikkeling doen. Ik zou zeggen dat het aanbod heel lang 

blijft staan. 

Er is een vraag gesteld over geld dat naar de AVP en de natuur kon gaan. Volgens mij hebben wij in 

het coalitieakkoord afgesproken dat geld dat bespaard wordt op Groot Mijdrecht Noord naar de natuur 

gaat. Dat staat geformuleerd bij de beslispunten. De heer Boerkamp vraagt terecht, als wij straks geen 

AVP meer hebben, of wij dan toch natuur bedoelen. Ja, het is geld voor de natuur en als je bezuinigt 

aan de ene kant moet het ook terug naar de natuur. Als de heer Boerkamp dit nog een keer herhaald 

wil hebben, dan doe ik dat graag. 

 

De fractie van de PVV heb ik beantwoord: het is een democratisch besluit, natuurontwikkeling hier, 

plan De Venen, wij voeren dat uit. Nogmaals, het is ook een besluit van de PVV. Het is interessant dat 

nog een keer staatsrechtelijk te bediscussiëren. Ook de PVV wil dat hier natuur wordt ontwikkeld, 

want de PVV is onderdeel van deze Staten en de Staten hebben dat besluit genomen. Het is soms een 

beetje lastig uit te leggen bij de koffie thuis of op de verjaardagsvisite dat de PVV voor de natuur is. Ik 

zou echter zeggen: zo zit de democratie nu eenmaal in elkaar. Het is niet anders. 

 

De fractie van GroenLinks en de vraag van de heer Bekkers die nog openstaat: als het echt niet anders 

kan? Dat is nu precies wat wij bedoelen. Er kunnen situaties zijn, zoals dat oprecht en openhartig met 

de inwoners door mij is besproken, en er kunnen zich calamiteiten voordoen, waarvan inwoners, letter-

lijk, zeggen: "Als de boel onder water loopt, dan moeten echt ingegrepen worden en dan verwachten 

wij ook dat overheden en waterschappen dat op dat moment ook doen."  

 

De fractie van de SP heeft een amendement in de aanbieding. Daar is een probleem mee. Het amen-

dement suggereert om in Groot Mijdrecht Noordwest de natuuropgave nog even overeind te houden of 

in elk geval dat artikel te schrappen. Dat zou echter in strijd zijn met het besluit over het Akkoord van 

Utrecht dat wij hier in de Staten genomen hebben. Daarvoor geldt hetzelfde: de Staten hebben bij het 

besluit over het Akkoord van Utrecht, het indikken van de EHS, gezegd: "Dat deel van Groot 

Mijdrecht Noord, het westelijk deel, is geen onderdeel meer van de te realiseren EHS." Dus dit besluit 

over Groot Mijdrecht Noordoost is conform het eerder door de Staten genomen besluit. Het amende-

ment is dus in strijd met een eerdere uitspraak van Provinciale Staten.  

 

De fractie van de ChristenUnie. Even heel staccato, want ik zie dat mijn tijd opraakt. De vraag was: is 

het wel robuust? Ja, ook Natuurmonumenten, ook de mensen van ons die ernaar gekeken hebben, zeg-

gen dat je met Waverhoek en met het gebied dat hier gerealiseerd wordt, kunt spreken over robuuste 

natuur die wel degelijk effect heeft. Wij gaan inderdaad niet onteigenen. Dat besluit nemen wij nu 

hier. Dat antwoord geldt ook voor de heer Van Wikselaar: wij gaan niet onteigenen. Door als Staten 
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dat in dit gebied nu definitief vast te stellen, lopen wij eigenlijk vooruit op een nieuw besluit over 

grondpolitiek voor natuur in algemene zin. Daarover moeten wij nog een apart besluit nemen, maar 

met het besluit van vandaag van de Staten spreken wij af dat hier niet meer te doen voor natuur. Ik heb 

het dan niet over calamiteiten, zoals ik al eerder heb gezegd. 

 

Volledige schadeloosstelling doen wij niet meer; alleen voor agrarische waarde. Dat is de consequen-

tie van niet meer onteigenen. Je betaalt gewoon de marktwaarde. Dat weet iedereen in het gebied.  

Het geld van Energiek Utrecht is ooit toegevoegd aan Groot Mijdrecht Noord. Als wij nu dus Energiek 

Utrecht-geld overhouden, gaat het naar natuur. Volgens mij is dat precies de bedoeling van de Chris-

tenUnie.  

De Deltacommissie kijkt naar de zoetwaterproblematiek van heel West-Nederland. Dan heb je het ook 

over zout dat oprukt vanuit de zee en de rivieren. Laten wij zeggen: de klimaatbestendigheid van heel 

West-Nederland. Daar komen natuurlijk straks adviezen uit naar voren, niet alleen over 'poldertje' 

Groot Mijdrecht, als ik het even oneerbiedig mag zeggen, maar ook over de problematiek in heel 

West-Nederland. Dan zullen wij zien wat daar uitkomt. Ook dat is onderdeel van de gesprekken met 

de inwoners geweest. 

De fractie van de SGP sprak over prioritair gebied en onteigening. Ik heb daarop al antwoord gegeven.  

 

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede termijn? 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Dank aan gedeputeerde Krol voor zijn bekende 

manier van beantwoorden. Er viel mij onmiddellijk iets heel bijzonders op. De door ons zeer gewaar-

deerde gedeputeerde komt eigenlijk met een soort staatsrechtelijk novum en sleept ons mee in het 

goedkeuren van … . Helaas, zo werkt het in een democratie niet, zeg ik tegen de heer Krol. Als er in 

de Tweede Kamer of in de Staten wordt gestemd en een partij stemt tegen iets, dan worden zij echt 

niet geacht het met het voorstel eens te zijn. Het voorstel wordt alleen aangenomen. Dit kan een inte-

ressant debat worden, maar de voorzitter wil dat liever op een ander tijdstip gevoerd hebben.  

 

De VOORZITTER: Ik stel inderdaad voor dat debat op een ander moment te voeren. Keert u terug 

naar het onderwerp. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat, ge-

hoord de Staten, er toch een soort dwangneurose op het gebied van natuurontwikkeling debet is aan 

het voorstel dat nu voorligt. Dat vinden wij jammer. Ik heb van de gedeputeerde op mijn voorstel om 

de inwoners gewoon een keer excuus aan te bieden, niets gehoord. Daarom wil ik nu in tweede termijn 

daarvoor een motie indienen, om de uitspraak van de Staten te vragen om dat wel te doen. 

 

Motie M1 (PVV): Groot Mijdrecht Noord 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

gehoord de beraadslagingen over Groot Mijdrecht Noord; 

 

constaterende dat: 

de inwoners van het onderhavige gebied jarenlang in onzekerheid hebben verkeerd omtrent de toe-

komst van hun leefomgeving en dat zij in hun vrijheid disproportioneel belemmerd zijn geweest; 

 

dragen het college van GS op: 

om de inwoners excuus aan te bieden voor datgene wat hen nodeloos is aangedaan met betrekking tot 

de plannenmakerij in hun gebied, met uitsluiting van erkenning van aansprakelijkheid voor de eventu-

ele materiële en immateriële schade. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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De VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De 

motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb meegekregen dat de PVV medeverantwoor-

delijk is voor onze positieve besluiten voor de natuur. Ik hoop dat dat geen trauma oplevert voor de 

heer Scherer. 

 

De heer SCHERER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Nee, beslist niet. De vaststelling is echter volko-

men onterecht. Het is natuurlijk ook een beetje humoristisch bedoeld. Er is mij door de heer Bekkers 

in de eerste termijn overigens gevraagd wat dan onze plannen zijn. Kijkend naar de hele polder Groot 

Mijdrecht zie je dat er voor een heel groot gebied geen plannen worden gemaakt. Zo kan het dus ook.  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil in de tweede termijn het dictum van de mo-

tie voorlezen. Wij hebben namelijk besloten onze motie in te dienen, omdat wij denken dat in de dis-

cussie tot nu toe de provincie wat voorbij gaat aan de wettelijke taken die zij heeft. Natuurlijk, er staan 

in het voorstel artikelen die daarop wijzen, maar het is wel goed daaraan extra aandacht te geven. Het 

kan zijn dat de gedeputeerde zegt dat hij dat natuurlijk doet. Dan zijn wij het eens met elkaar. Wij wil-

len het echter toch even toetsen met behulp van een motie.  

 

Motie M2 (PvdA): Groot Mijdrecht 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op2 juli 2012; 

 

constaterende en overwegende dat: 

het waterprobleem niet of nauwelijks wordt opgelost; 

 

roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 

 toe te zien op de waterkwaliteit en de waterveiligheid, waarbij het waterschap monitort; 

 en indien nodig maatregelen te nemen. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De 

motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zegt: "Onteigening gaan wij niet 

doen." Daarover wil ik graag nog wat meer horen. Gebeurt dat inderdaad nooit, ook als het de plannen 

van de provincie tegenhoudt? Wat zijn dat dan voor plannen, vragen wij ons af, als het alleen maar op 

basis van vrijwilligheid gaat.  

Verder zegt de gedeputeerde dat ons amendement niet kan. Dat is de wens van de gedeputeerde. De SP 

heeft zich altijd verzet tegen het Akkoord van Utrecht, dus met de wens van de SP strookt het uitste-

kend.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog even twee punten markeren. De 

gedeputeerde gaf in zijn reactie aan dat het geld dat overblijft, € 1,1 miljoen, naar de natuurdoelstellin-

gen gaat. Ik zie in het statenbesluit onder punt 8 specifiek de reserve ecoducten benoemd. Ik zie daar 

toch een beetje spanning in de coalitie. De gedeputeerde spreekt steeds over natuurdoelstellingen in 

het algemeen. Ik kan mij echter voorstellen dat er andere partijen zijn die enorm inzetten op ecoduc-

ten. De ChristenUnie gaat graag mee in de redenering van de gedeputeerde dat wij moeten inzetten op 

de natuurdoelen waar dat het meest nodig is. Dat kan een ecoduct zijn, maar dat hoeft niet.  

Het tweede punt. De gedeputeerde geeft aan dat geld dat overblijft van Energiek Utrecht naar natuur 

gaat. Dat vinden wij een vorm van creatief boekhouden. Daarmee kunnen wij het niet eens zijn. Daar-

over moet gewoon eerst een statenbesluit worden genomen. Je kunt niet zomaar geld uit het ene potje 

overhevelen naar het andere potje.  
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De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Vertrouwen is goed, maar het weten is 

nog beter. Weten is iets waar je van uit kunt gaan op het moment dat het vastgelegd is in een PS-

besluit. Alleen al de bijdrage van de SP in de tweede termijn geeft aan dat wat er nu op papier staat al 

ter discussie kan staan. Dan heb ik concreet een vraag voor de gedeputeerde: kan ik uit uw bijdrage 

opmaken dat u eigenlijk een positief advies geeft over ons amendement?  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is altijd interessant als de fractie van de 

SGP Vladimir Iljitsj Oeljanov citeert: vertrouwen is goed, maar controle is beter. De heer Van Wiksel-

aar weet het: dat is Lenin. In zijn kringen is dat niet de meest-geciteerde historische figuur, als ik het 

zo mag zeggen.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Zeker niet, maar ik heb het citaat iets 

gewijzigd. Het was de SGP-variant. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het was echter nog wel in die zin herkenbaar. 

Dus vooruit maar. 

Volgens mij is amendement A2 van de SGP echt overbodig. Wij spreken in het statenvoorstel uit dat 

wij alleen op vrijwillige basis voor natuur zullen verwerven. Dat is: niet onteigenen voor natuur. Dat 

staat in het statenvoorstel. Op het moment dat wij straks ons grondbeleid, ons prioritaire-

gebiedenbeleid, herijken, gaan wij dat opnieuw bevestigen. Ik heb het hier vandaag ook nog weer eens 

expliciet uitgesproken. Dat is echt onderdeel van het akkoord met de inwoners. Als wij daaraan zou-

den morrelen ontvalt de afspraak die wij met hun gemaakt hebben. Dus, het amendement verduidelijkt 

het wel en het dwingt mij het hier expliciet aan de orde te stellen, maar het is met alle uitspraken die 

gedaan zijn en met de tekst in het statenvoorstel, eigenlijk voldoende bediend. 

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik probeer het scherp te krijgen. De ge-

deputeerde zegt dat het amendement het wel verduidelijkt, maar hij zegt vervolgens: doe het toch maar 

niet. Wat is erop tegen het amendement wel aan te nemen? 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het statenvoorstel is onderdeel van alle ge-

sprekken die wij met elkaar gevoerd hebben. Ik ben terughoudend naar de ene kant dan wel naar de 

andere kant het statenvoorstel te amenderen. Uiteindelijk gaan de Staten daarover en zij mogen beslis-

sen. Dat is echter de reden dat ik daarin terughoudend ben. De teksten die voorliggen zijn integraal 

onderdeel van het statenvoorstel. Het Pact van Poldertrots is integraal onderdeel van de discussie die 

wij met de inwoners gevoerd hebben. Nu zou dit een amendement zijn waar zij niet ongelukkig van 

zouden worden, want het voegt iets toe waar zij niet tegen zouden zijn. Ik ben echter terughoudend 

amendementen op dit stuk positief te adviseren. Het staat er volgens mij ook expliciet, namelijk onder 

punt 2: "Alle aanwezige gronden in GMN-oost worden uitsluitend gekocht op basis van vrijwilligheid 

en tegen betaling van de marktwaarde van deze gronden." Dat betekent dat de status prioritair gebied 

niet meer van toepassing is op GMN-oost. Ik herhaal het nog maar een keer. Ik denk dat daarmee vol-

strekt helder is gemaakt dat voor dat gebied alleen vrijwillige aankoop gewoon het besluit van Provin-

ciale Staten is. Je kunt amenderen dat wij dat nog een keer zeggen, maar in mijn optiek is dat een beet-

je overbodig als het zo helder en expliciet geformuleerd staat onder punt 2 van het statenvoorstel. 

 

Dan de fractie van de PVV. Ik zal niet in een staatsrechtelijke discussie vervallen, want dat zal niet de 

bedoeling zijn van dit agendapunt. Ik heb alleen maar willen zeggen dat je verschillen kunt hebben in 

Provinciale Staten in de aanloop van een besluit. Ik hoorde dat mevrouw Mineur ook zeggen: "Wij 

waren eigenlijk tegen het Akkoord van Utrecht." Nadat een besluit echter genomen is, is dat het besluit 

van de Staten van Utrecht. Dat bent u, Staten, allemaal. Dat heb ik willen aangeven. Dat is wat de 

staatsrechtelijke situatie is van zowel plan De Venen als van het Akkoord van Utrecht. Nogmaals, een 

eenvoudige gedeputeerde voert dan gewoon uit wat de democratie op dat punt besloten heeft. 

 

De fractie van de PvdA vraagt nog eens expliciet naar waterveiligheid en waterkwaliteit. In de eerste 

termijn van dit debat is al even heel scherp aan de orde geweest: ga niet op elkaars stoel zitten. Als je 

één ding kunt aanwijzen in de afgelopen jaren waar het niet goed gegaan is, is dat waar het waterschap 
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ruimtelijke ordening deed en waar wij waterkwaliteit en waterveiligheid deden. Het waterschap AGV 

ziet toe op waterkwaliteit en waterveiligheid en zal dat altijd doen. Het waterschap AGV kijkt elke dag 

hoe de situatie in de polder is en doet dat uitermate consciëntieus en uitermate kritisch. Als zich op dat 

punt ook maar iets voordoet, waarbij met name de veiligheid in het geding is, dan trekt het waterschap 

terecht aan de bel en zegt: "Jongens, er is een probleem." Het is niet aan ons waterveiligheid en water-

kwaliteit te monitoren. Dat is ook geen bevoegdheid meer van de provinciale overheid. Dat is expliciet 

de bevoegdheid van het waterschap. Het is volstrekt helder dat het waterschap dat in dit gebied goed 

doet en aansporende moties in die zin in de richting van het waterschap zijn hier eigenlijk aan het ver-

keerde adres. Dan zou de fractie van de PvdA een ondersteuningsverklaring in de richting van het wa-

terschap moeten sturen, waar ik die fractie overigens van harte toe uitnodig. Dit is echter niet de plaats 

om waterveiligheid en waterkwaliteit – dat zijn echt zaken van het waterschap – expliciet nog eens 

onder mijn aandacht te brengen. 

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De inhoud van de motie is niet dat wij zelf gaan 

monitoren, maar dat het waterschap monitort. Voorzover mij bekend hebben wij wel een toetsende rol. 

Is die rol dan volledig weg? 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dan moet ik even naar de heer De Vries kij-

ken. Volgens mij kijken wij alleen nog maar of een watergebied aan de wettelijke eisen voldoet. Dat is 

alles, dus een heel kleine toezichthoudende, toetsende rol op wat het watergebiedsplan behelst. Juist 

niet op waterveiligheid en waterkwaliteit. Dat zijn echt zaken waarin het waterschap deskundig is en 

waar zijn eigen democratie, zoals het hoort, toezicht houdt. 

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Als wij dan via de ruimtelijke ordening dingen 

doen die negatief zijn voor die waterkwaliteit en waterveiligheid of dat het tegen de wettelijke regels 

ingaat – dat kunnen ook Europese regels zijn – wie onderneemt er dan iets? De gedeputeerde zegt dat 

Provinciale Staten zijn gebonden aan het besluit, maar wij zijn ook gebonden aan de wettelijke regels.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een theoretische exercitie, want dat is 

hier niet aan de orde. Dit besluit wordt namelijk medeondertekend door het waterschap AGV. Stel nu 

dat wij ergens ruimtelijke-ordeningsbesluiten zouden bedenken die echt onverstandig zouden zijn, dan 

is de relatie natuurlijk zo dat wij elkaar daarop aanspreken. Wij gaan namelijk over de ruimtelijke or-

dening in, zoals dat zo mooi heet, de algemene democratie. In de functionele democratie, het water-

schap, worden daarop de plannen aangepast. Stel dat wij ergens in een gebied iets zeer onverstandigs 

zouden doen, dan spreken wij elkaar in dit land daarop aan, maar het komt eigenlijk niet voor.  

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een beetje het punt met die 50 jaar rust. 

Daarover heeft onze fractie zorgen: gaat die rust voor de wettelijke regels, voor Europese regels? Nee, 

in de verordening staat ergens dat dat niet zo is. De gedeputeerde zegt echter steeds dat wij alleen iets 

gaan doen als er calamiteiten zijn. Het kan ook gewoon zo zijn dat de Europese regels zeggen: "U doet 

hier iets wat onverstandig is."  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ook dat is op dit moment niet aan de orde. 

Dat is een 'als-dan vraag', waarvan wij altijd leerden dat wij daar geen antwoord op moeten geven. 

Toch wil ik mevrouw Blom een zo helder mogelijk antwoord geven. Als zich gewijzigde regelgeving 

of gewijzigde grootschalige problemen voordoen – er staat: zwaarwegend maatschappelijk belang –

 dan is dat zwaarwegend maatschappelijk belang aan de orde en dan moeten wij als overheden daarop 

ingrijpen. Dat is nu niet aan de orde en wij verwachten ook niet dat dat aan de orde zal zijn. Het water-

schap zegt: "Weliswaar doen wij niet zo verschrikkelijk veel met het watersysteem, het had best een 

tandje meer gekund." Het waterschap onderschrijft en ondertekend echter wel dat het deze plannen zal 

uitvoeren. Dat is natuurlijk wel cruciaal. 

 

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dan klopt het dus dat niet alleen bij calamiteiten 

maatregelen genomen moeten worden, maar ook bij andere zwaarwegende zaken? 
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De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Zwaarwegend maatschappelijk belang: dan is 

er iets groots aan de hand, waardoor je toch iets zou moeten doen. Dat is niet alleen maar een calami-

teit, maar dat kunnen ook andere, zware problemen zijn, waar je echt wat aan zou moeten doen. Wa-

terveiligheid kan een calamiteit zijn, maar het kan ook een reden zijn dat je iets moet doen als hier 

over een paar jaar grote risico's ontstaan. Dat weten de inwoners ook en, trouwens, dat willen zij dan 

ook. Je zult er maar wonen: je wilt dan wel graag dat de waterveiligheid goed geregeld is.  

 

Ik hoorde de fractie van de SP vragen wat voor plannen dat zijn als het alleen maar op vrijwillige basis 

gebeurt. Dat vond ik wel een interessante formulering voor het gedachtegoed van de SP. Als daar de 

gedachte achter zou zitten dat je als overheid, laat ik het zo zeggen, altijd moet doordouwen, dan zou 

ik het niet eens zijn met deze formulering. Ik geloof dat er ook situaties te bedenken zijn in de provin-

cie Utrecht, waarbij je soms tegen de wensen van inwoners ingaat. Dat doe je wel eens met een 

woonwijk, dat doe je wel eens met een bedrijventerrein, dat doe je ook wel eens met natuurontwikke-

ling. Dat kan. Ik denk dat het specifieke probleem hier is, als je veertien jaar terugkijkt en als er zoveel 

gebeurd is, dat je een dwingender verplichting hebt om er met elkaar uit te komen dan wanneer je 

blanco in een gebied binnenkomt. Het is voor mij, voor het college en ook voor mijn voorgangers – in 

elk geval de laatsten, waarbij ik de heer De Jong even als voorbeeld neem – belangrijker geweest om 

draagvlak te bereiken dan anders het geval zou zijn geweest.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat is inderdaad wat ik bedoel. Je maakt met elkaar 

afspraken, dan heb je op een gegeven moment plannen en dan hoort het er volgens mij bij dat je de 

plannen ook werkelijk gaat realiseren. Als iemand zich dan niet houdt aan de afspraken die je gemaakt 

hebt, dan zul je het instrument van onteigening misschien moeten inzetten. Om op voorhand te zeggen 

dat je dat instrument nooit zult gebruiken, is volgens mij een slechte onderhandelingspositie. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat je dat kunt terugbrengen naar de 

situatie van dit specifieke gebied, maar je kunt het ook wel terugbrengen naar de specifieke situatie 

met natuurbeleid in Nederland. Wij hebben het natuurbeleid echt herijkt, eenvoudiger en kleiner ge-

maakt in de provincie Utrecht. Wij hebben afspraken gemaakt met onze partners over waar wij het 

Akkoord van Utrecht gaan realiseren. Dat zijn vrijwillige afspraken. Daar past voor mijn gevoel geen 

overheid bij die zegt: "Ja, wij hebben die afspraken wel gemaakt met elkaar en wij gaan er allemaal 

wel aan werken, maar als u niet meedoet, dan halen wij de knuppel uit de kast." Dat past hier eigenlijk 

niet bij. Er is een tijd geweest waarin dat wel paste; een tijd waarin wij veel geld hadden, hoog tempo 

moesten maken en veel natuur moesten realiseren. De tijd is nu anders en daar past een ander instru-

mentarium bij.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het punt is nu juist dat wij zitten in een tijd die 

volgens mij zijn einde nadert. Het is helemaal niet gezegd dat het zo blijft. Het punt dat ik heb willen 

maken, is dat wij heel 'koude tijden' hebben gehad voor de natuur. Ik denk niet dat dat zo blijft. Nu 

willen wij dingen voor 50 jaar vastleggen. Dat gaat nogal ver. Daarmee heb ik moeite. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is interessant dat mevrouw Mineur zegt 

dat wij heel 'koude tijden' hebben gehad. Wij hebben een kabinet gehad, dat er anderhalf jaar heeft ge-

zeten en dat bezuinigd heeft op natuur. In het dossier Polder Groot Mijdrecht van veertien jaar discus-

sie zit anderhalf jaar minder geld voor de natuur en wij hebben er met elkaar in Utrecht best een span-

nend dossier van weten te maken. Wat ik daarmee maar wil aangeven, is dat in dit huis en in deze zaal 

wij de keuzes maken voor de ruimtelijke ontwikkeling van deze provincie. En zo hoort het ook. Als er 

nu één pluspunt van de afgelopen jaren te noemen is, is dat ruimtelijke ordening en natuurbeleid echt 

de verantwoordelijkheid van de lokale en regionale overheid is geworden. Wij moeten dus niet kijken 

naar anderen. Wij moeten niet kijken of er na 12 september misschien een euro meer of minder komt. 

Dat zijn allemaal kortstondige voordeeltjes – soms een plus en soms een min zijn – of er komt een 

Kunduz-akkoord en dan komt er weer een euro bij, maar dan wordt het door de Kamer weer uitge-

deeld aan kansrijke projecten en dan heb je er in Utrecht geen fluit aan als je niet oppast. Met andere 

woorden: wij moeten ons niet gek laten maken door het sterk en snel financieel wisselend getij in Den 

Haag. Laten wij gewoon hier kijken wat goed is voor Utrecht, voor de inwoners van Utrecht en voor 
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de natuur van Utrecht. Ik geloof – en dat is een zware term – dat je met de ontwikkeling in noordwest-

Utrecht, waarover wij nu met elkaar besluiten voor GMN-oost, een flinke stap vooruit zet in datgene 

wat wij met de Staten in het Akkoord van Utrecht hebben afgesproken. Dat is dus een grote plus. Dat 

doen wij ten tweede ook nog eens, weliswaar met heel veel pijn en moeite en veel discussie, met een 

stevig draagvlak in het gebied, waarmee de kansrijkheid voor de uitvoerbaarheid een stuk groter wordt 

gemaakt. Ik zou zeggen: tel uw zegeningen.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het is een beetje alsof wij een huis kopen op het 

moment dat de hypotheekrente tegen het plafond zit. De gedeputeerde zegt dat het een beetje schom-

melt, maar wij hebben een bijzonder barre situatie meegemaakt op het natuurbeleid. De partijgenoot 

van de heer Krol, de heer Bleker, heeft daar stevig de bezem doorheen gehaald. De gedeputeerde 

draait het nu om en zegt dat het een beetje schommelt. Nee, het is meer. Het is echt een behoorlijk bar-

re situatie.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Mineur suggereert – dat zit ook een 

beetje in haar betoog – dat als er in Den Haag maar meer geld beschikbaar was voor natuur, wij andere 

plannen zouden maken. Wat ik echter probeer te zeggen, is dat wij in de Staten van Utrecht, met de 

inwoners, het waterschap, de natuurorganisaties en de LTO, iets hebben gebouwd dat sterker is dan de 

conjuncturele veranderingen van 'een euro meer of minder'. Dat krijgt draagvlak en steun en daarmee 

versterkt het de uitvoerbaarheid. Daarin geloof ik. Dat is ook de essentie van de regionale democratie, 

waarin ik geloof: die realiseert natuur en dat gebeurt niet in Haagse kamerbankjes.  

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mevrouw Mineur bijvallen en de gedepu-

teerde ondersteunen in datgene waarover wij besluiten. Er was net een discussie over wat een calami-

teit is. Dat is nu afgezwakt; dat werd 'zwaarwegend'. Het lijkt mij goed even te zeggen wat er staat in 

het pact, zodat het ook voor mevrouw Mineur helder is. Er is gewoon voorzien in een situatie die me-

vrouw Mineur zich voorstelt. In punt 7 staat: "Wij verplichten ons in te spannen om het in publiek-

rechtelijke besluiten vastgelegde eindbeeld voor 50 jaar in stand te laten." In punt 8 staat: "Maatschap-

pelijke ontwikkelingen en politiek-bestuurlijke keuzen kunnen aanleiding geven gedurende de looptijd 

van deze verklaring beleidskeuzen te maken die afwijken van het eindbeeld." Verderop staat: "Dit 

moeten redenen van openbaar belang zijn." Volgens mij zijn daarin alle situaties die mevrouw Blom 

en mevrouw Mineur aan de orde stellen vervat. Als er inderdaad een zeer pro-natuur bestuurlijk keu-

zebeleid komt in dit land, dan zou dat wat mij betreft passen onder 'politiek-bestuurlijke keuzes van 

openbaar belang', waarnaar wij dan kunnen handelen en waarmee wij ook recht doen aan deze over-

eenkomst met de inwoners.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten niet van tevoren al aangeven: het ver-

andert wel weer. Dat willen wij juist niet. Dat is het punt dat wij willen maken. De inwoners hebben 

ons gevraagd om onze plannen vast te leggen. Dat moeten wij dan ook doen. Natuurlijk hoop ik van 

harte dat mijn partij het op 12 september geweldig doet en dat er een heel groene regering ontstaat. Dat 

is nu echter de conjunctuur die voor willen zijn en waar wij niet op willen wachten.  

 

De heer BEKKERS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Naar mevrouw Mineur toe: dat doen wij dan met 

intentie deze zekerheid in elk geval voor een zo lang mogelijke periode te bieden.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Overeind blijft staan dat wij hier keuzes ma-

ken en niet op andere plekken. Een andere regering met meer of minder geld is interessant, maar ik 

zou dan nog niet met een ander voorstel naar de Staten zijn gekomen. Mijn inschatting is dat wij ook 

dan geen ander Akkoord van Utrecht zouden hebben en ook geen andere meerderheden in deze Staten 

zouden kunnen krijgen. Wij doen gewoon wat goed is voor het gebied. Daarom mag ik toch wel met 

het hoofd omhoog zeggen dat dit een besluit is dat een substantieel deel natuur realiseert tegen veel 

minder maatschappelijke kosten en met veel meer draagvlak in dit gebied en daarom steun van zowel 

natuur- als landbouworganisaties als van inwoners kan krijgen. Ik zou zeggen: er zijn slechtere dagen 

in dit huis te bedenken dan het moment waarop wij dit soort besluiten nemen.  
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Nog één opmerking aan de fractie van de ChristenUnie. Misschien heb ik mij onvoldoende helder uit-

gedrukt. Laat ik het nog een keer proberen. In het stuk staat dat middelen die nu vrijgespeeld worden, 

gebruikt worden voor de realisatie van ecoducten. Dat is conform de afspraak in het coalitieakkoord. 

Stel dat wij nog tien jaar bezig zijn dit realiseren – tot 2021 of ergens in die buurt – en er ontstaan be-

sparingen, omdat de verwervingen goedkoper blijken te zijn of omdat het meer particulier natuurbe-

heer is geworden, zodat je niet hoeft te verwerven, dan valt dat geld toe aan de AVP. Dat zeg ik ook 

tegen de heer Boerkamp. Als de AVP er niet meer zou zijn, dan gaat dat geld in de richting van alge-

mene natuur. Dus, besparingen van nu gaan, conform het coalitieakkoord, in de reserve ecoducten. 

Geld dat in de looptijd bespaard wordt, gaat naar de AVP. Mocht de AVP tegen die tijd niet meer be-

staan, wat ik overigens niet hoop, dan gaat het geld naar natuur in algemene zin. Ik denk dat dat de be-

doeling is. Overigens zijn het statenbesluiten geweest om dat op die manier te doen. Dat geldt ook 

voor de toevoeging van Energiek Utrecht aan het budget van Groot Mijdrecht Noord. Dat is ook een 

besluit dat door de Staten genomen is.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Provinciale Staten hebben in februari 2011 be-

sloten een budget € 33 miljoen beschikbaar te stellen voor Groot Mijdrecht Noord. Daarvan was € 6,1 

miljoen vanuit Energiek Utrecht een onderdeel. Dat geld is nu niet nodig. Mijn vraag is dus hoe wij 

dat geld vanuit Energiek Utrecht gaan besteden. De gedeputeerde heeft gezegd dat dat geld richting 

natuur gaat. Dat vind ik dus creatief boekhouden. Die € 6,1 miljoen valt nu gewoon vrij. Dat is het 

enige wat ik kan constateren.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben van mening dat als de Staten besluiten 

een budget vast te stellen voor Groot Mijdrecht Noord ter grootte van € 33 miljoen en de Staten nemen 

vervolgens een besluit om dat budget te verlagen en dan uit te spreken wat zij met het restantbudget 

doen, namelijk inzetten voor ecoducten/natuur, dat conform de systematiek is die wij met elkaar in dit 

huis hebben afgesproken. Als de wens van de Staten is om dat anders te doen, zo werkt dat, dan dienen 

zij bij de voorjaarsnota of bij de begroting een voorstel in om dat geld anders te bestemmen. Wat nu 

voorligt is echter conform de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Dat is niet conform de afspraken die wij met 

elkaar gemaakt hebben, want het bedrag dat hier vrijvalt is € 1,5 miljoen en daarover nemen wij een 

besluit. Er wordt geen enkel besluit genomen over die € 6,1 miljoen uit Energiek Utrecht. Dat hangt 

gewoon in de lucht.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Daar zal ik dan nog een keer heel goed naar 

kijken. Als het echt in de lucht hangt, dan komt het vrij conform de spelregels die wij met elkaar in dit 

huis gemaakt hebben. Dat betekent dat het vrijvalt naar de algemene middelen. Ook daarvoor geldt 

dan weer dat de Staten een besluit kunnen nemen hoe dat alsnog bestemd zou kunnen worden. Daar 

zullen wij bij de voorjaarsnota nog even naar kijken. 

 

Ik heb nog een opmerking over wat is gezegd over de motie van de fractie van de PVV, die het college 

opdraagt zijn excuus aan te bieden. De eerste dag dat ik bij Hans Pronk en Ben van Rijn in april vorig 

jaar aan tafel zat, heb ik natuurlijk gezegd: "Zo zou je het als overheid in dit gebied moeten doen." Dat 

was voor hen voldoende. Daarvoor was geen statenmotie meer nodig. 

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde had er volgens mij heel 

veel moeite mee dat dit voorstel geamendeerd zou worden. Ik wil het goede voorbeeld geven aan de 

fractie van de SP door het amendement dat ik heb ingediend in te trekken. Het neemt mijn zorg niet 

weg, dat duidelijkheid voor alle partijen geboden is. Dat wordt op dit moment omgebouwd naar een 

motie. Die motie zal straks ter vergadering ingebracht worden. 

 

Motie M3 (SGP): Groot Mijdrecht Noord 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, aan de orde hebbend het staten-

voorstel Groot Mijdrecht Noord; 
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constaterende dat: 

 de status 'prioritair gebied' van GMN-Noord vervallen is; 

 hiermee het instrument van onteigening ten behoeve van natuurontwikkeling niet meer toegepast 

zal worden; 

 

overwegende dat: 

 het onteigeningsprincipe onder de inwoners van het betreffende gebied in het verleden veel on-

rust heeft veroorzaakt; 

 in de beslispunten niet expliciet is opgenomen dat er geen onteigening plaatsvindt; 

 in de Provinciale Staten, gezien het debat, onduidelijkheid leeft over het al dan niet gebruiken 

van het instrument van onteigening; 

 

spreken uit dat: 

er, noodsituaties uitgezonderd, geen gebruik gemaakt wordt van het instrument van onteigening ten 

behoeve van natuurontwikkeling bij de uitvoering van het statenvoorstel Groot Mijdrecht Noord. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting: 

Bij besluit van de Provinciale Staten van 21 september 2009 is GMN-oost aangewezen als prioritair 

gebied. Hierbij hoorde de bevoegdheid het instrument van onteigening in te zetten. In het nieuwe sta-

tenvoorstel is de status van prioritair gebied niet meer van toepassing. De SGP-fractie hecht eraan om 

daarbij uit te spreken dat er hoe dan ook geen gebruik gemaakt wordt van het instrument van onteige-

ning. Het verkrijgen van gronden voor de EHS is voor de SGP-fractie geen 'calamiteit' en daarmee is 

dit middel overbodig. In geval van werkelijke nood kan altijd een beroep gedaan worden op bij de si-

tuatie passende bevoegdheden, voortvloeiend uit artikel 14 van de Grondwet. 

 

De VOORZITTER: Dan is amendement A2 ingetrokken. Daarvoor komt de motie M3 in de plaats.  

Ik constateer dat wij daarmee deze discussie kunnen besluiten. Er zijn nu één amendement en drie mo-

ties die voorliggen.  

 

Ik schors de vergadering. Daarna beginnen wij aan de voorjaarsnota 

 

Schorsing van 11.21 tot 11.28 uur 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.  

 

Statenvoorstel Voorjaarsnota. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het CBS  meet elke maand het vertrouwen dat 

consumenten hebben in de economie. Het is een belangrijke graadmeter voor economen, die willen 

weten hoe de economie zich ontwikkelt. Eind 2010 stond dat consumentenvertrouwen op een absoluut 

hoogtepunt. Vorige week gaf datzelfde CBS aan dat het vertrouwen van consumenten zich momenteel 

op een historisch dieptepunt bevindt. Op de grafiek van het CBS, die erbij zat, kon je zien dat het ver-

trouwen van de consument vanaf eind 2010 gestaag naar beneden was gegaan. Daarnaast loopt in Ne-

derland de werkloosheid in de tweede helft van dit jaar op tot 7%, het hoogste niveau in vijftien jaar, 

dalen de bedrijfsinvesteringen tot een dieptepunt en presteert de Nederlandse economie als gevolg 

daarvan buitengewoon slecht. In al die aspecten doet Nederland het slechter dan andere Europese lan-

den. Het vertrouwen van gezinnen en bedrijven in Nederland is sneller gedaald dan waar ook in Euro-

pa en terwijl in buurlanden de werkloosheid daalt, stijgt die werkloosheid hier. Zie hier, kort samenge-

vat, het resultaat van twee jaar lang eenzijdig bezuinigen, niet-investeren in groei en in het oplossen 

van de echte problemen. Zie hier, kort samengevat, het resultaat van twee jaar kabinet Rutte. 
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Een interessant onderdeel om te melden is dat, na het Kunduz-akkoord, het consumentenvertrouwen 

nog een keer een extra tik naar beneden kreeg, waarbij het overigens positieve van dat Kunduz-

akkoord is dat alle partijen zich een week later daarvan weer terugtrokken. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik moet dit natuurlijk even corrigeren. Volgens 

mij is D66 de enige partij die nog gewoon keurig aan het Kunduz-akkoord vasthoudt. Ik noem het lie-

ver 'vijfpartijenakkoord', maar misschien is het inmiddels een 'éénpartijakkoord' geworden. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het ermee eens. Van die vijf partijen is 

D66 de enige partij die nog aan het onzalige akkoord vasthoudt. De vier andere partijen gelukkig niet.  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! GroenLinks heeft altijd al gesteld dat het een ak-

koord is om 2013 goed door te komen en om verder te kunnen komen. GroenLinks heeft haar verant-

woordelijkheid genomen en gezegd dat bij de verkiezingen er een nieuwe situatie kan ontstaan. 

GroenLinks trekt haar handen er helemaal niet van af, zoals de heer De Kruijf suggereert. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij goed terug te gaan naar de kern 

van mijn boodschap, dat na twee jaar Rutte en na het Kunduz-akkoord de burger het totaal niet meer 

zag zitten. Dat is in elk geval volstrekt helder. Gelukkig kwamen vervolgens belangrijke onderdelen 

van dat akkoord, noem ze maar op – de forenzentaks, de hypotheekrenteaftrek, de BTW –, weer ter 

discussie. Ik zou zeggen: gelukkig maar.  

 

In zekere zin, al is dat nooit helemaal vergelijkbaar, zien wij hier in Utrecht hetzelfde als wat er lande-

lijk gebeurd is. Ook hier zijn eenzijdige keuzes gemaakt toen vorig jaar het coalitieakkoord werd ge-

sloten. In dat coalitieakkoord, dat gesloten werd door CDA, VVD, D66 en GroenLinks – Kunduz-

light, zou ik willen zeggen –, wordt vooral gesneden in de sociaal-culturele en welzijnssfeer en worden 

de echte problemen niet aangepakt. Ook Utrecht wordt vooral gestuurd vanuit het financiële perspec-

tief. In deze voorjaarsnota is dat op elke bladzijde terug te lezen. De angst voor mogelijke tekorten is 

het leidend motief.  

De PvdA heeft vorig jaar gezegd dat akkoord onnodig, ondoordacht en onzorgvuldig te vinden en 

heeft het om die reden een slecht akkoord genoemd. De PvdA vindt dat het provinciebestuur van 

Utrecht een steentje moet bijdragen aan het oplossen van de echte problemen. Voor de PvdA betekent 

dat in elk geval, naast het overeind houden van de sociale sector, een veel actievere rol, ook van deze 

provincie, bij wonen, economie en werkgelegenheid. 

Vorige week waren wij met de statenfractie op bezoek in Woerden in het Schilderskwartier, een na-

oorlogse wijk met allerlei problemen. Daar heeft in de afgelopen jaren, dankzij hulp van de provincie, 

een enorme transformatie plaatsgevonden: bredescholen, groenvoorzieningen, mooie en betaalbare 

huizen, mensen die trots zijn op hun wijk en bereid zijn daarin te investeren. Bij dat soort transforma-

ties kan de provincie een belangrijke rol spelen, een belangrijke stimulerende rol zelfs. Naar de me-

ning van de PvdA zou de provincie dat dan ook moeten doen.  

Net zo goed als wij veel actiever steun zouden moeten geven aan de groeiende groep ZZP-ers in onze 

provincie. Dat kan door een Meldpunt ZZP te organiseren, een internetsite waarop vraag en aanbod 

zich verzamelen, dat kan ook door als provincie aanbestedingen voor zover mogelijk zo in te richten 

dat niet alleen grote bedrijven in aanmerking komen, maar ook het midden- en kleinbedrijf, dat kan 

ook door samen met gemeenten ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk procedureel gedoe, zo noem ik 

het maar even, wordt voorkomen dan wel dat dat digitaal op een snelle manier afgehandeld kan wor-

den. 

 

Uit deze voorjaarsnota 2012 blijkt dat de Utrechtse coalitie onverdroten doorgaat op de vorig jaar in-

geslagen weg. Dat is met 26 van 47 zetels overigens geheel haar goed recht, maar als PvdA kunnen 

wij daarmee uiteraard niet instemmen en onze steun daaraan niet geven. In de commissie BEM heb ik 

daarom al op voorhand gezegd, ervan uitgaande dat hier geen dramatische dingen zouden veranderen, 

geen grootste dingen zouden veranderen, dat wij tegen deze voorjaarsnota zullen stemmen.  
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Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de PvdA vragen of zij van plan is tot 

2015 bij elke algemene beschouwing op een voorjaarsnota of een begroting te blijven zeggen dat de 

PvdA het helemaal niks vindt, dat zij het coalitieakkoord helemaal niks vindt. Is daarvan de reden dat 

zij niet tegen haar verlies kan of dat zij niet snapt hoe in dit statenrecht de coalitievorming tot stand 

komt? Wanneer gaat de PvdA ook op deze thema's echt constructief oppositie bedrijven? Als wij na-

melijk kijken naar de vakcommissies dan kunnen wij elkaar daar af en toe wel inhoudelijk vinden op 

bepaalde dossiers. Dat zijn altijd weer de lichtpuntjes. Als wij dan bezig zijn met de algemene be-

schouwingen, dan word ik daar altijd een beetje treurig van. Graag een antwoord op deze vragen.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Zo lang wij om ons heen zien dat er ongeloof-

lijke slechte dingen gebeuren voor mensen, economisch, qua wonen, werkgelegenheid, zullen wij hier 

in deze Staten pleiten voor de aanpak daarvan. Zo lang wij zien dat deze coalitie dat niet aanpakt, maar 

zich vooral bezighoudt met het snijden in de sociale sector en het niet aanpakken van de echte proble-

men, zal mevrouw Versteeg mij hier horen vertellen dat dit een slecht coalitieakkoord is. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Als de heer De Kruijf kijkt hoe de regio zich 

ontwikkelt, dan ziet hij dat het heel goed gaat in deze regio. Wij hebben natuurlijk vanuit een visie het 

coalitieakkoord opgesteld, namelijk dat wij kiezen voor kerntaken. Dat kan de heer De Kruijf ons niet 

verwijten. Ik heb soms het idee dat hij een heel ander coalitieakkoord leest en heel andere begrotingen 

en voorjaarsnota's dan wij lezen en ook heel andere conclusies daaruit trekt. Het verbaast mij elke keer 

weer.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik verwijt mevrouw Versteeg helemaal niets. Ik 

heb gezegd dat zij met 26 van de 47 statenleden gewoon het recht hebben hun eigen keuzes te maken. 

Wat ik wil opmerken, is dat de kerntakendiscussie onzorgvuldig gevoerd is. Ik noem dat desgevraagd 

nog een keer. Die discussie is niet afgerond; er is in drie weken tijd door vier partijen een afronding 

bedacht. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er zeer eenzijdig wordt gesneden en, ik herhaal het 

maar, dat er vervolgens niet ingegaan wordt op de echte problemen waar wij vandaag de dag met el-

kaar de schouders onder zouden moeten zetten.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Om bij het begin te beginnen: ik denk dat wij 

inderdaad tot 2015 deze discussie blijven voeren als de heer De Kruijf blijft zeggen dat die kerntaken-

discussie niet zorgvuldig is gevoerd. Die discussie is buitengewoon zorgvuldig gevoerd aan de coali-

tieonderhandelingstafel. Dat lijkt mij eigenlijk een heel logische keus. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Als wij om ons heen zien dat wonen en werken 

de twee topitems zijn waar wij in Nederland voor staan en dat deze coalitie daar niks of vrijwel niks 

aan doet, dan lijkt het mij heel goed dat ik, en met mij velen hier, bezwaar maak tegen de aanpak van 

deze coalitie in deze tijd, ook in de provincie Utrecht.  

Wat ik al zei, op grond van de discussie, ook nu weer een beetje, zal de fractie van de PvdA tegen deze 

voorjaarsnota stemmen. Ik wil er nog wel een punt van grote zorg aan toevoegen. Ik heb het al gezegd 

en ik wil het graag nog even kort aanduiden. Dat betreft het grote tekort aan kennis, aan begrip van de 

actuele financiële situatie, dat dit college keer op keer laat zien en ook het onvermogen heeft om zin-

nige dingen te zeggen over wat zelfs maar de nabije toekomst op dat gebied ons brengt. Wij hebben er 

al eerder over gesproken, maar illustreer het nog even kort.  

Bij de begroting 2011 werd uitgegaan van een positief resultaat van € 6 miljoen. In de voorjaarsnota 

en in de najaarsnota 2011 werd een negatief resultaat over dat jaar voorspeld. Bedenk wel: die najaars-

nota werd besproken op 12 december 2011. Dus ongeveer twee weken voor het einde van het jaar 

voorspelde de gedeputeerde dat 2011 zou worden afgerond op een negatief resultaat. Vervolgens bleek 

twee weken later dat er een positief resultaat van € 17 miljoen was. "Dan weet je toch niet waar je het 

over hebt", zeg ik. Dat is zeer te betreuren, dat is erg lastig en het is bovendien slecht, want daarmee 

kunnen wij onvoldoende sturen op die momenten dat het nodig is.  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! De heer De Kruijf haalt wat getallen door elkaar. 

Dat is natuurlijk zijn goed recht. Als hij echter zegt dat het college geen verstand heeft van de financi-
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ele situatie, dan moet hij toch wel even naar zijn eigen opmerkingen kijken. Er zijn enkele zaken die 

een enorme tegenvaller waren. Die zaken zijn in de zomer aangekondigd, alleen die kunnen dan niet 

meer in de stukken verwerkt worden. Het komt dus niet als een verrassing. Wat betreft die € 17 mil-

joen erbij: dan moet de heer De Kruijf toch even kijken hoe dat tot stand is gekomen. Ik vind het veel 

te gemakkelijk dat op die manier te zeggen. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Er werd bij de begroting uitgegaan van € 6 mil-

joen in de min. Vervolgens werd in twee rapportages, de voorjaarsnota en de najaarsnota, uitgegaan 

van een behoorlijke plus. Dat zijn de cijfers, zeg ik tegen de heer Nugteren. Dat is geen verrassing. 

Vervolgens bleek het twee weken later een plus van € 17 miljoen te zijn. Dat er een verhaal achter zit, 

geloof ik onmiddellijk, maar ik vind dat dat verhaal in dit soort rapportages integraal verteld moeten 

worden. Als dat niet gebeurt, wordt ons de kans ontnomen daarin op een verstandige manier bij te stu-

ren daar waar wij dat nodig vinden. Dat zijn de cijfers. Ik betreur dat buitengewoon, want nogmaals, 

daarmee wordt ons de kans ontnomen daar waar nodig bij te sturen. Het zal duidelijk zijn dat dat, ook 

nog in combinatie met een tweetal rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer, waarover wij overi-

gens zeer positief zijn, bij ons leidt tot de conclusie dat wij helaas niet heel veel waarde kunnen hech-

ten aan wat nu voor ons ligt. De cijfers van deze voorjaarsnota doorkijkend hebben deze een zeer be-

perkte waarde, wat ons betreft. Dan hebben wij het nog helemaal niet over een tienjaar-doorkijkje: als 

twee weken al lastig is, dan moet tien jaar helemaal niet tot de ambitie behoren.  

De grote lijn waar wij ons voorlopig door moeten laten leiden, is dat wij structureel nog steeds stevig 

in de plus zitten, ook op basis van deze nieuwe voorjaarsnota, dat wij zowel incidenteel als structureel 

ruimte hebben om eventuele tegenvallers op te vangen en dat er dus ook alle ruimte is om beleid te 

voeren dat wel ingrijpt op echte problemen en beleid dat schade aanbrengt aan de sociale sector te, 

herzien. Wij zijn er overigens daarnaast voorstander van aan de uitgavenkant op zoek te gaan, zoals ik 

het maar noem, naar verantwoorde flexibiliteit. De statenbrief die wij in de commissie BEM op de 

agenda hadden staan, maar waarover wij niet gesproken hebben – over verwachtingsmanagement – is 

wat ons betreft daarbij een heel goede aanzet. 

 

Wat de PvdA betreft is het mogelijk en noodzakelijk als provincie Utrecht te investeren in wonen, 

economie en werk. Daartoe is het naar onze mening noodzakelijk dat de huidige coalitie stevig zijn ei-

gen akkoord bijstelt. Wat de PvdA betreft is het de hoogste tijd voor andere afspraken.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! De PvdA ziet overal nog financiële ruimte. Als 

ik de cijfers bezie vanaf nu naar de toekomst toe, zie ik dat wij een begroting hebben van zo'n € 550 

miljoen en dat die over een paar jaar is teruggebracht tot zo'n € 200 miljoen. Waar ziet de PvdA die 

financiële ruimte die er niet is? 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik zie om te beginnen, zoals de heer Dercksen 

zich misschien kan herinneren, de begrotingsbehandeling vorig jaar. Er was toen € 3 miljoen beschik-

baar voor het opvangen van knelpunten. Wij zien een onderbesteding en dankzij de cijfers van de heer 

Nugteren weten wij dat dat vorig jaar € 79 miljoen omvatte. Onderbestedingen zijn in wezen te ruim 

opgezette begrotingen. Daar zit heel veel ruimte in. Ik zeg niet dat je die ruimte onbeperkt kunt ge-

bruiken. Er is echter absoluut ruimte. Daarvan ben ik overtuigd.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Is de heer De Kruijf het met mij eens dat dat in-

cidentele ruimte is van een relatief beperkte omvang, gelet op de toekomst? Als wij naar een veel klei-

nere begroting toe gaan, zal op de langere termijn die ruimte gewoon veel kleiner zijn dan wij nu heb-

ben. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Nee, dat ben ik niet met de heer Dercksen eens. 

Laten wij een aantal echt deskundige mensen eens echt door die begroting heen laten lopen. Misschien 

komt er dan nog, net als vorig jaar, voor de begrotingsbehandeling geld uit te voorschijn. Dat kan na-

drukkelijk ook structureel geld zijn waarmee ook andersoortige ruimte voor de jaren hierna beschik-

baar is. 
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Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Collega Buiting en ik zaten net ademloos 

te luisteren. Wij dachten bij onszelf: "Natuurlijk kun je kritiek hebben op de keuzen die dit college en 

die deze coalitie maken." Waarnaar wij oprecht nieuwsgierig zijn, is welke gerichte andere kerntaken 

de heer De Kruijf gekozen zou hebben voor het sociale domein? Kan hij ons daarop antwoord geven? 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Een aantal dingen. Om te beginnen willen wij 

de cijfers op orde hebben, zodat wij weten waarover wij het hebben. Dat lijkt mij een verstandige stap. 

 

De heer DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Met alle respect: ik vraag niet naar cijfers. 

Ik vraag naar fundamentele keuzes op het sociale domein die de heer De Kruijf weggelegd ziet voor de 

provincie.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik noem toch maar even in mijn antwoord dat 

cijfers heel belangrijk zijn, ook om voor jezelf helder te krijgen wat je speelruimte is. Die speelruimte 

is nu niet zichtbaar. Dus dat is één: de cijfers op orde krijgen. Laten wij dat vooral doen. 

Ten tweede: zoek naar ruimte in de begroting. Ik ben er echt van overtuigd dat die ruimte er is. Als je 

kijkt naar wat er vorig jaar gebeurde, dan is er ruimte om geld beschikbaar te krijgen. Dan weet je ver-

volgens wat je tot je beschikking hebt. Je hebt je uitgaven verantwoord geflexibiliseerd. Ik heb keurige 

overzichtjes bij de voorjaarsnota van vorig jaar gekregen: er wordt bezuinigd op erfgoed, erfgoed, erf-

goed, erfgoed, media bibliotheken, zorg en welzijn, cultuurparticipatie, cultuurparticipatie, kunsten. 

Wij zouden al die bezuinigingen die naar ons gevoel er even doorheen gejast zijn, dankzij deze coali-

tie, graag nog eens willen bekijken. Dan ben ik ervan overtuigd dat op een aantal onderdelen wij met 

elkaar tot de conclusie komen dat het anders had gemoeten en dat het anders moet.  

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het jammer dat de heer De Kruijf 

kijkt naar wat er nu beschikbaar is in plaats van: waar zijn wij nu daadwerkelijk voor. Zo zijn wij als 

deze coalitie deze periode ingegaan. Verder zou ik graag op een ander moment nog eens willen door-

spreken van wat daadwerkelijk van ons is als provincie in de ogen van de PvdA en wat niet. Dat komt 

er niet goed uit, want de heer De Kruijf gaat uit van wat er beschikbaar is. Ik zou graag een keer de 

discussie met hem willen aangaan over de vraag: wat vindt hij dat er werkelijk thuishoort bij de pro-

vincie. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij denken een verantwoorde partij te willen 

zijn, ook een financieel verantwoord opererende partij. Dat betekent dat je altijd datgene wat je wilt in 

relatie brengt tot de middelen die je tot je beschikking hebt. Dus in die laatste samenhang zoeken wij 

onze beleidskeuzes. Uiteraard ben ik graag bereid met mevrouw Doornenbal een keer te kijken wat wij 

echt willen. Dan is het lijstje langer dan wat ik net noemde, beseffende dat dat zijn beperkingen zal 

vinden in de financiële middelen die uiteindelijk beschikbaar zijn.  

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het helemaal eens 

met de heer De Kruijf. Hij zei dat Nederland in een moeilijk vaarwater verkeert. Met wat er verder 

volgde, ben ik het niet met hem eens, met name niet wat betreft zijn wensenlijstje, hoe de kerntaken 

tot stand zijn gekomen en dan met name de kerntakendiscussie. Daarmee zijn wij zorgvuldig omge-

gaan. 

Desalniettemin, Europa is in een ernstige financiële crisis verwikkeld en in Den Haag gaat geen dag 

voorbij zonder dat er weer een bezuinigingsonderwerp politiek ter discussie staat. 5 juni jongstleden 

werd de opheffing van de WGR-plus controversieel verklaard. Twee weken later is die maatregel weer 

teruggedraaid. Ook in de gemeenten stapelen de financiële maatregelen zich op. Meer taken, minder 

geld, genoeg redenen voor een stevig debat: dat is wat de burger zal kunnen verwachten. De provincie 

lijkt voor de burger soms echter wel een oase van politieke rust, waar de laatste maanden de aandacht 

in de media vooral lijkt uit te gaan naar niet-politieke onderwerpen, zoals een kunstwerk in de foyer. 

Opmerkelijk hoe zo'n kunstwerk, dat nog niet voor de helft klaar is, voor zoveel ophef kan zorgen. Of 

wij de inwoners van Utrecht hiermee een dienst bewijzen is, zeer de vraag.  

Maar, schijn bedriegt. Ook de provincie ontkomt er niet aan te worden meegezogen in de alom aanwe-

zige financiële problemen. Vooralsnog hebben wij een stabiele financiële huishouding en is de VVD 
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natuurlijk voorstander van het voorgestelde duurzame financiële evenwicht als leidraad voor het be-

leid. Dat is ook, denken wij, wat de meeste burgers van onze provincie van ons verwachten. Wij heb-

ben nog geen tekorten, mede doordat we als provincie in tegenstelling tot de rijksoverheid een systeem 

hanteren van eerst sparen en dan pas uitgeven. 

Het huidige college is nu een jaar aan het werk en de fractie van de VVD is tevreden – dat zal niemand 

verbazen – met de uitwerking van het toentertijd gesloten coalitieakkoord. De thema’s financiën, mo-

biliteit en economie blijven voor onze fractie centraal staan. 

 

Allereerst de financiën. De VVD heeft daarbij een grote verantwoordelijkheid. Onze kiezers geven ons 

het vertrouwen goed op de winkel te passen en zo nodig orde op zaken te stellen. Financiën is altijd 

een belangrijk thema voor de VVD: zorgen voor een sluitende begroting, geen ongebreidelde grepen 

uit de reserves, richten op kerntaken, zoals wij die hebben afgesproken, en netjes afbouwen van subsi-

dies. De fractie van de VVD constateert dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we reeds vorig jaar de 

bezuinigingen hebben ingezet, zeker nu het vijfpartijenakkoord is gesloten en wij nog maar moeten 

afwachten wat de financiële consequenties zullen zijn voor ons als provincie.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Deze opmerking kan ik niet laten lopen. "Geen 

grepen uit de algemene reserves", zeg de heer Barneveld Binkhuysen. Wij gaan hier in zo'n vijf jaar 

een half miljard meer uitgeven, allemaal uit die algemene reserves, dan wij binnenkrijgen. Hoe kan hij 

dan zeggen dat wij geen grepen doen uit de reserves? Hoe werkt zoiets? Wij geven echt in een jaar of 

vijf een half miljard meer uit dan wij binnenkrijgen. 

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De heer Dercksen refereert 

aan jaren geleden. Wij doen het echter nu. De heer Dercksen refereert natuurlijk aan een tijd voor deze 

periode. Toen waren onze algemene reserves veel ruimer dan heden ten dage. Dat weet de heer Derck-

sen ook. De situatie is dramatisch veranderd en niet in positieve zin.  

 

Duidelijk is dat provincies verplicht zullen worden over te gaan tot schatkistbankieren. Dat zal een la-

ger rendement met zich meebrengen en dus minder inkomsten genereren. Ook de 'trap-op, trap-af af-

spraak' zal onze inkomsten negatief beïnvloeden. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de provincie de 

broekriem verder moet aanhalen. Dat lijkt nog eens bevestigd te worden door de deze week ontvangen 

uitkomsten van de junicirculaire 2012 van het Provinciefonds. Voor de fractie van de VVD is daarom 

een van de speerpunten de bewaking c.q. uitvoering van het collegeprogramma inzake realistische en 

solide financiën.  

De in het coalitieakkoord afgesproken bezuinigingen dienen onverkort te worden gerealiseerd, waarbij 

indien dit leidt tot onoverkomelijke frictie bij instellingen, de termijn eventueel verlengd kan worden, 

echter uiterlijk tot 2014. Het woord bezuinigen heeft overigens vaak een negatieve klank, maar vaak 

betreft het gewoon gezonde correcties op uitwassen van stijgende overheidsuitgaven van voorafgaande 

jaren.  

Verder zal de fractie van de VVD erop letten dat er de nodige aandacht is voor de financiële risico's bij 

met name de grondexploitatie van Hart van de Heuvelrug. 

 

Binnen onze grenzen vragen mobiliteit en economie onze permanente aandacht. Wat betreft de mobili-

teit zien we dat we letterlijk en figuurlijk druk aan het bouwen zijn om de files te bestrijden en de 

doorstroming te verbeteren. Ook het dossier stationsgebied Driebergen-Zeist is na vele jaren discussie 

eindelijk afgerond. Hoewel ik aarzel onze eigen gedeputeerde hiermee te complimenteren, lijkt mij dat 

hier zeker op zijn plaats.  

Wij betreuren het dat de Tweede Kamer een rem heeft gezet op de ontwikkeling van de Ring van 

Utrecht. Anderzijds kunnen we tevreden zijn dat men in diezelfde Kamer wel inziet dat het knooppunt 

Hoevelaken concreet moet worden aangepakt. Een zorgvuldige voortgang is hier zeker gewenst. Wij 

roepen het college op hierop nadrukkelijk toe te zien.  

Ook economisch moeten we onze positie als aantrekkelijke vestigingsplaats zien te behouden, maar 

liever nog versterken. Wat dit betreft is het ons inziens belangrijk de focus te houden op het continu 

creëren van randvoorwaarden om ondernemers in staat te stellen om inderdaad te ondernemen. Met 

andere woorden: het stimuleren en benutten van ondernemerschap bij de realisatie van provinciale be-
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leidsdoelen blijft wat betreft onze fractie een actueel thema. Ik kom daar verderop in mijn betoog bij 

de thema's jeugdzorg en cultuur nog op terug. 

Ook de nieuwe structuurvisie die wij dit najaar hebben vast te stellen biedt meer kansen en ruimte 

voor recreatieve ondernemers.  

Betreffende de randvoorwaarden voor vestiging van internationale bedrijven is de fractie van de VVD 

blij met de komst van een internationale school. Wat dit betreft kunnen ook de plannen voor een ex-

patcentrum hieraan een bijdrage leveren. 

 

Ook buiten onze provincie, in Europa, gebeurt er natuurlijk het een en ander. Dat hebben wij al kun-

nen vaststellen. Ik ben begonnen te zeggen dat Europa in een ernstige crisis verkeert en al maanden-

lang de voorpagina's haalt van wat er gaande is. Het is daarom dat de VVD vindt dat wij ons diep-

gaand met Europa moeten bezighouden: wat zijn de risico's van de schuldencrisis, wat zijn de twijfels 

bij supranationale bevoegdheden, wat zijn de gevolgen op provinciaal niveau. Misschien moeten wij 

daarover eens met elkaar van gedachten wisselen. Europa is steeds belangrijker voor de provincie. 

Enerzijds ambtelijk en bestuurlijke vanwege de vele regelgeving waar de provincie zich aan heeft te 

houden. Anderzijds biedt het mogelijkheden voor het verkrijgen van ontwikkelingssubsidies op vele 

terreinen vanuit Europa. Reden genoeg om een open oor en open oog te hebben voor ontwikkelingen 

buiten onze grenzen.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Is de VVD er een voorstander van dat Europa 

steeds belangrijker wordt in de provincie of is de VVD daar een tegenstander van? 

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat er niet om of wij 

voor- of tegenstander zijn van Europa, maar wij kunnen niet anders constateren dan dat Europa een 

steeds belangrijkere rol speelt in ons leven en ook op provinciaal niveau. Het is dus niet zo dat je voor- 

of tegenstander bent, maar hoe je daarmee omgaat. Er zitten plussen en minnen aan.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! De VVD laat dat gebeuren? De VVD gaat er 

niets aan doen? 

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het is niet zozeer dat de 

VVD er niets aan gaat doen. Ik nodig de heer Dercksen uit om eens samen van gedachten te wisselen 

over hoe wij daarmee omgaan. Dat lijkt mij een stuk verstandiger.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Mijn vraag aan de heer Barneveld Binkhuysen 

is hoe de VVD daarin staat. 

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De VVD staat, zoals ook de 

heer Dercksen weet, in principe positief ten opzichte van Europa. Dat houdt natuurlijk niet in dat wij 

elke regelgeving van harte toejuichen, maar dat wij ook de negatieve consequenties zien die op dit 

moment over ons heen komen. Ik begrijp dat Europa een groot hoofdpijndossier is voor de heer Der-

cksen. 

 

Ik ga verder met de jeugdzorg. De beleidskaders voor de overgangsperiode komen van het Rijk. De 

VVD ziet graag dat de nieuwe manier van werken in de jeugdzorg zo snel mogelijk van de grond 

komt. Dat houdt in dat gemeenten die dat willen daarvoor de ruimte moeten krijgen; ruimte bijvoor-

beeld voor preventie, voor maatwerk, niet gehinderd door bureaucratische regels. Het aanbod in de 

jeugdzorg moet anders en voldoen aan de nieuwe eisen. Als de huidige aanbieders dat aanbod kunnen 

doen, is dat prima. Als er nieuwe aanbieders zijn met een vraaggestuurd, effectief en preventief aan-

bod, dan vindt de VVD dat hier ruimte voor moet komen. De VVD vindt dat de provincie zolang zij 

de jeugdzorg uitvoert en financiert marktwerking moet toestaan en moet sturen op resultaat. Het is po-

sitief te constateren dat Gedeputeerde Staten het ondernemerschap in de jeugdzorg stimuleren. Wij 

komen hierop vandaag nog terug. 
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Betreffende cultuur het volgende. Ook hier heeft de coalitie de kerntakendiscussie doorgevoerd. De 

provincie is niet de aangewezen overheidslaag om bijvoorbeeld podiumkunsten te ondersteunen. De 

toegevoegde waarde van de provincie zit in de ruimtelijke en economische sfeer. De VVD is van me-

ning dat de financiering van cultuur en erfgoed moet worden veranderd om juist datgene wat van 

waarde is te kunnen behouden in een samenleving, waarin een overheid een steeds minder dominante 

rol speelt. De samenleving moet op steeds meer plaatsen beslissingen nemen om in te kunnen spelen 

op de dynamiek op ons heen. Kortom: cultureel ondernemerschap. Dat is, in plaats van afhankelijk-

heid van de overheid, meer samenwerking met inwoners en bedrijven. Een gevoel van eigenaarschap 

in plaats van consumeren wat het overheidsloket verlaat.  

 

Het zal niemand verbazen dat de fractie van de VVD tevreden is met de door het college aangeboden 

voorjaarsnota. Ik kom tot een afronding met de wens dat wij met zijn allen meer aandacht zullen geven 

aan de thema's waar het ons inziens echt om gaat en waar onze samenleving en de burgers concreet bij 

gebaat zijn. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Was het maar zo dat Europa alleen mijn hoofd-

pijndossier was. Een blind vertrouwen in een goed functionerende overheid is niet de best ontwikkelde 

eigenschap van de fractie van de PVV. Het negeren door de overheid van wat er onder grote delen van 

de Nederlandse bevolking leeft, is juist de reden om ons bij de PVV aan te sluiten. Binnen het ruim 

één jaar dat wij hier nu zitten in de Staten hebben wij niet echt de indruk gekregen dat het Utrechtse 

Kunduz-college ons op andere gedachten heeft willen brengen. Ik noem dit het Kunduz-college, want 

laten wij wel wezen: het beleid zou er niet wezenlijk anders hebben uitgezien als de ChristenUnie 

daarvan deel had uitgemaakt.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat de heer Dercksen even moet af-

wachten tot hij het betoog van de ChristenUnie heeft gehoord voordat hij daarover een oordeel uit-

spreekt.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij heeft de heer De Kruijf dit college 

ook net het Kunduz-college genoemd. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik noemde het: Kunduz-light. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Goed. Ik zal het in het vervolg "Kunduz-mini" 

noemen. Dan hebben wij toch een band. 

De Utrechtse Kunduz-coalitie, waarin de VVD af en toe een weg mag aanleggen, GroenLinks wat 

ecoducten krijgt toegeworpen en waar de acteurs van de D66-toneelacademie via kunsteducatie probe-

ren wie het best, maar vooral gesubsidieerd, een gebakken ei kan nadoen. Het CDA? Ach, het CDA 

heeft gewoon weer een stoel. En of gedeputeerde Krol nu als gedeputeerde een ecoduct moet aanleg-

gen of als wethouder van de gemeente Soest, tegen de wil van 70% van de bevolking in, het maakt al-

lemaal niet uit.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil vragen wie hier nu eindelijk de clown of 

de acteur uithangt. Ik heb er wel een mening over: ik vind de heer Dercksen aardig clownesk worden. 

Ik ben echt van mening dat de PVV hier als een clown staat te acteren en weer met algemene nietszeg-

gendheden kunst en cultuur over een kam scheert. Daarover wil ik graag een vraag stellen. De heer 

Dercksen doet net met de tsjakka-uitspraken alsof kunst en cultuur helemaal niks is. Als ik echter naar 

het programma kijk van de PVV dan is de PVV nog heel wat van plan met kunst en cultuur, zeker ook 

wat betreft het verstrekken van subsidie daaraan. Dus wat wil de heer Dercksen eigenlijk zeggen met 

deze tsjakka-houding? 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Wat ik daarmee wil zeggen, is dat de eerstejaars 

leerlingen op de Pabo qua rekenen het niveau hebben van een gemiddeld scholier in groep 8 van de 

basisschool. Dus ik zou zeggen: laten wij onze prioriteiten stellen in het onderwijs, zodat alle leer-

lingen eerst gewoon beter ander onderwijs krijgen en dat ze de taal leren en dat ze rekenen leren. Ster-
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ker nog, ik ben er ook voorstander van dat er beter geschiedenisles wordt gegeven, zeg ik tegen me-

vrouw Versteeg. Waarom? Dan had de hele fractie van D66 geweten dat een muntunie, zoals wij die in 

Europa hebben gefabriceerd, catastrofaal zou uitpakken. Dat zijn de lessen die de geschiedenis ons 

wellicht had kunnen leren, waar mevrouw Versteeg bezig was om een boom na te doen. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! De nietszeggende algemeenheden worden nog 

steeds als zoete broodjes over de toonbank gegooid. Ik denk dat als je over kunst- en cultuureducatie 

wilt praten, het goed is dat je je daarin verdiept. Kunst- en cultuureducatie vergroot ook de leerpresta-

ties van leerlingen. Ik zou mij, als ik de heer Dercksen was, daarin toch iets meer verdiepen voordat ik 

met dit soort nietszeggende algemeenheden zou gaan zwaaien.  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer dat de geschiedenisopvatting van de 

heer Dercksen teruggaat tot het moment waarop hij geboren wordt. Daarvoor is de gulden namelijk 

ontstaan uit een samenspel van tientallen soorten munten in Nederland van de afgelopen eeuwen.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Een muntunie uit 1800 heeft natuurlijk niet zo 

veel te maken met de wereld waarin wij leven. Ik wil de heer Nugteren echter niet van zijn roze wolk 

afhelpen. 

Ik had het over het CDA. Ecoducten worden aangelegd, als wethouder of als gedeputeerde. Of er nou 

een moskee moet worden gebouwd in datzelfde Soest, waarvoor hij als wethouder verantwoordelijk 

was, het maakt het CDA allemaal niet uit. Pluche is pluche tenslotte.  

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Zo is het maar net. Het volgende wil ik 

nog graag samen met de heer Dercksen en de fractie van de PVV constateren. Is de fractie van de PVV 

niet iedere avond vreselijk blij dat zij in de oppositie zit, dat men niet dát hoeft te overleggen, dat men 

niet dát met elkaar hoeft eens te worden en dat men een heerlijk podium heeft, wie weet hoe lang, 

waar men gewoon heerlijk lekker kan trappen zonder ook maar wát dan ook waar te hoeven maken? 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Doornenbal had de PVV voor de 

formatiebesprekingen kunnen uitnodigen.  

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn altijd meer partijen nodig om dat 

voor elkaar te krijgen. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben niet uitgenodigd, dus mevrouw Door-

nenbal kan mij niet verwijten dat ik niet deelgenomen heb. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Laat hieruit in elk geval niet de constate-

ring volgen, dat wij dat heel graag hadden gewild of dat wij op dit moment niet prettig in ons vel zitten 

met deze coalitie.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Goed, oppositie voeren wordt ons niet erg 

moeilijk gemaakt. Mevrouw Doornenbal onderstreept dat nog maar een keer. 

 

Er werd gesnoepreisd, men gaat nog gezellig naar Dresden, ambtenaren bezochten een festival in 

Edinburgh en ook ging men naar Londen, want stel je voor dat je de Olympische Spelen moet organi-

seren over zestien jaar. De conclusie van dat bezoek was, en ik maak geen grap, dat de infrastructuur 

zo gerealiseerd moet worden dat wij er na de Olympische Spelen ook nog wat aan hebben. Dat is zelfs 

geen open deur meer te noemen. Mocht in 2028 blijken dat geld over de balk smijten een olympische 

sport is geworden, dan hebben wij met dit college goud in handen.  

Dan hadden wij de dienstautoaffaire, waarin onder andere de ritten van de niet-qq functies van de 

commissaris van de Koningin aan het licht kwamen. Deze ritten werden pas doorbelast aan de betrok-

ken organisaties nadat er ophef was ontstaan. Dat is niet erg fraai, om het maar eens mild uit te druk-

ken. Het bedrag dat wel werd doorberekend dekte niet de kosten, want de wachturen van de chauffeur 

kwamen voor rekening van de belastingbetaler en dat is, wat de fractie van de PVV betreft, onaccepta-
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bel. Bijverdienen met een riant inkomen met een dito onkostenvergoeding en vervolgens een deel van 

de reiskosten aan de belastingbetaler laten, getuigt wat ons betreft niet van al te veel respect voor wer-

kend Nederland. Wij verzoeken hem dan ook dat met terugwerkende kracht te corrigeren en de werke-

lijke kosten door te berekenen dan wel voor eigen rekening te nemen. Overigens zijn wij, als die dis-

cussie hier ooit gaat komen, in het algemeen tegen betaalde nevenfuncties voor de commissaris van de 

Koningin.  

Dit onderwerp is ook in de commissie BEM besproken en wij gingen daar met een wat onbevredigend 

gevoel vandaan, omdat wij vooral hadden willen horen dat het in de toekomst allemaal wat anders zou 

gaan; anders met Château St. Gerlach, anders met het Kurhaus, misschien wat bescheidener of voor 

eigen rekening, want de onkostenvergoeding per maand bedraagt € 1121. De onkostenvergoeding is 

slechts iets minder dan het minimumloon. Dat is alleen nog maar voor onkosten. Dan was de ophef in 

die commissie snel verstomd en was de discussie beëindigd, maar er bleef een beeld geschetst worden 

alsof er niets aan de hand is.  

Alles wat er in dit huis gebeurt, wordt betaald door mensen die hard werken, die zich zorgen maken 

over hun baan, die niet weten of zij hun huis nog kunnen verkopen, mensen die ook voor een beschei-

den salaris dag en nacht klaarstaan voor anderen. Daar moet echt aan gedacht worden op het moment 

dat er een hotel geboekt wordt of dat er een declaratieformulier uit de la wordt getrokken.  

 

Wij hebben hier gesproken over die fantastische GroenLinks-ecoducten. Er zijn er nu bijna net zo veel 

als voedselbanken. Die ecoducten zijn bij nader inzien een schietbaan voor jagers op grote hoefdieren. 

In tegenstelling tot Kunduz wordt er dan wel met scherp geschoten en daar waar de Taliban zich over 

appelgroene veldjes vrij kan voortbewegen, daar krijgen de grote hoefdieren de volle laag. Hoe suc-

cesvol kan je tekentafel natuur zijn? 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik maak bezwaar tegen zo'n vergelijking. Dat 

doet absoluut tekort aan de inzet van de mensen in Kunduz en dat soort gebieden om dat zo maar te 

vergelijken met schieten op herten.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij is het een vaststaand feit dat er niet 

mag worden geschoten in Kunduz en is het een vaststaand feit dat hier nog niet zo heel lang geleden 

dieren zijn afgeknald. De heer Nugteren kan daar afstand van nemen, maar de feiten liegen niet.  

Collega Scherer heeft het net al gehad over Groot Mijdrecht Noord – de Utrechtse Hedwigepolder – en 

het kan eigenlijk niet onvermeld blijven dat de overheid de mensen in de polder talloze jaren schanda-

lig heeft behandeld.  

 

Het nieuwe provinciehuis. Ik heb het al vaker gezegd, maar meestal wordt het eruit geknipt. Dat is een 

beetje jammer. Ik herhaal het nog maar eens. Wij gunnen die ambtenaren hun nieuwe huisvesting van 

harte. De Sterren voldeden natuurlijk al lang niet meer aan de eisen van moderne kantoorruimten en 

dat er iets anders moest komen, staat niet ter discussie. Wij hadden echter liever een andere en veel 

goedkopere oplossing bedacht. Het is natuurlijk onbestaanbaar dat er een pand gekocht wordtu zonder 

dat daarbij een taxatierapport is aangeleverd. Als je een garagebox koopt en je moet twee euro lenen 

bij de bank, heb je een taxatierapport nodig. In de private sector zal elke bestuurder een aankoop laten 

vergezellen door een taxatierapport, al is het maar om zijn eigen positie te verantwoorden of om de 

schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Hier is dat anders. De fractie van de PVV vindt dan 

ook dat wij geen knip voor de neus waard zouden zijn als wij dat zomaar zouden laten passeren. Wij 

realiseren ons dat de directverantwoordelijke, de heer Binnekamp, hierop niet meer af te rekenen is, al 

zouden wij bij wijze van sanctie alsnog graag alle gedeclareerde lunches ter waarde van een paar mo-

dale jaarsalarissen willen laten terugbetalen. Er is natuurlijk wel iemand politiek verantwoordelijk; ie-

mand die net als twee andere leden van dit college in het vorige college zaten. Het is verbazingwek-

kend dat niemand in dat vorige college eens heeft geroepen: "Joop, zullen wij dat pand niet eens laten 

taxeren?" Wij zullen hierover in de tweede termijn met een motie komen. Wij wachten af wat de reac-

tie van gedeputeerde Krol is en hoe hij het ontbreken van dit taxatierapport duidt en of dat misschien 

voor herhaling vatbaar is. 
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De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb even gewacht tot dit 

moment. Wij hebben nog vijf minuten en ik wil de heer Dercksen wel helpen. Hij heeft nog vijf minu-

ten de kans iets naar voren te brengen, waaraan ook de burger in deze provincie wat heeft. De heer 

Nugteren heeft hem al geholpen met de geschiedenis. Ik kan hem ook nog een beetje helpen. Hij zei 

dat het vroeger helemaal niet goed ging. Daarin heeft hij gelijk. Zijn eigen partij bestaat nog niet zo 

lang. Zij is voorstander van het sluiten van grenzen en van het weren van bepaalde groepen. Als wij 

dat ook gaan voortzetten in de provincie, dan weet ik niet of dat tot beleid moet worden omgevormd. 

Ik twijfel daar zelf ernstig aan.  

De heer Dercksen heeft ook een blik op de toekomst geworpen en hij sprak al over Londen en derge-

lijke. Hij heeft geconstateerd dat wat er met het oog daarop gebeurt aan beleid volstrekt niet juist is en 

dat het eigenlijk geldverkwisting is. Het vigerende beleid maakt de heer Dercksen eigenlijk helemaal 

'glad'. Ik verzoek hem de komende vijf minuten aan te geven wat het beleid is, wat die burger in 

Utrecht eraan heeft en waar hij belasting voor betaalt, zodat wij weten welke kant wij op kunnen gaan.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Als de heer Barneveld Binkhuysen het niet erg 

vindt: ik ga over mijn eigen tekst. Ik zie dat er in de fractie van de VVD ook mensen met een iPad 

zijn. Ons verkiezingsprogramma staat gewoon op internet. Men kan downloaden wat men wil weten 

van ons. Dat staat gewoon op internet, overigens in tegenstelling tot andere partijen die hun verkie-

zingsprogramma niet meer op internet hebben staan.  

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat mij erom wat de 

Utrechtse burger van de PVV mag verwachten. Dat staat niet erg duidelijk in het verkiezingspro-

gramma van de PVV. Er wordt met name gemeld wat er niet moet gebeuren en waar de PVV tegen is. 

Dus, nogmaals: wat heeft die burger eraan? 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Een helderder verkiezingsprogramma als dat 

van de PVV is in de geschiedenis van de provincie Utrecht niet geschreven.  

De provincie legde een verzameling kunst aan, kosten € 300.000, en toen bleek dat het belangrijkste 

doel daarvan was het verzamelen van stof in de kelder. Door het Centraal Museum werd het weggege-

ven, om vervolgens voor € 400.000 weer nieuwe kunst te kopen in het nieuwe provinciehuis en waar 

dat toe heeft geleid kunnen wij zien in de foyer. Zo brengt de VVD haar slogan van de verkiezingen 

"Bezuinigen is ook een kunst" in de praktijk. Ons aanbod om de muren te sauzen in een vrolijk kleur-

tje staat overigens nog steeds. Daar maken wij graag een weekendje voor vrij.  

 

Dan duurzaamheid in dit minicollege. De politieke propaganda van de Urgendatour mag door de be-

lastingbetaler betaald worden. De feiten blijven buiten zicht. Mensen zouden afgeschrikt kunnen wor-

den van de linkse politieke dogma's. Maar, met peperduurzaamheid is toch wel iets aan de hand in dit 

huis, want waar men mensen geld afhandig kan maken met peperduurzaamheid als excuus, daar han-

teert men voor zichzelf andere uitgangspunten. Neem nu de Biënnale in Venetië, waar die mega-

schermen stonden, waar verder niemand naar omkeek. Honderdduizend provincie-euro's gingen in 

rook op en wij weten het: rook is slecht voor het milieu. Hoe duurzaam was het eigenlijk dat die me-

gaschermen werden overgevlogen, naar ik meen zelfs uit China? Hoe druk heeft de GroenLinks-

gedeputeerde zich daarover gemaakt toen dat subsidiegeld naar de linkse cultuurvriendjes diende te 

worden overgemaakt? Wij hebben haar daarover niet gehoord. Nee, duurzaamheid is een mooi excuus 

om degene die de BV Nederland nog een beetje aan de praat houdt, van zijn laatste centen te beroven 

en de VVD doet er hier als ook in Den Haag aan mee.  

 

Vorig jaar stelden wij ook het functioneren van Het Utrechts Landschap aan de orde. Wij menen dat 

de overheid, de volksvertegenwoordiging, dient te gaan over de ruimtelijke ordening. Dat is een punt 

wat wij willen, zeg ik tegen de heer Barneveld Binkhuysen. Gedeputeerde Krol zei toen dat hij er niets 

aan kon doen, want het was een private organisatie. Ik heb eens even gekeken hoe privaat dat privaat 

nu precies is bij Het Utrechts Landschap. Dat valt een beetje tegen. De inkomsten van Het Utrechts 

Landschap bestaan voor 37% uit directe subsidies en voor 27% uit overige baten: de erfpachtinkom-

sten die wij gunnen aan Het Utrechts Landschap. Kortom, voor meer dan 50% ligt Het Utrechts Land-

schap aan het subsidie-infuus. Zouden wij dan als overheid misschien iets over de ruimtelijke ordening 
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mogen zeggen? Wij komen in tweede termijn met een motie. Ik zou graag horen of de heer Krol daar 

wél op wil bewegen. 

 

Ten slotte iets positiefs. Daar zit men hier op te wachten, nietwaar? De fractie van de PVV stelde vra-

gen over Europa en, jawel, die vragen werden gewoon beantwoord en zonder veel omhaal. Men weet 

het wat betreft Europa: wij zijn voor die interne markt, zeker op de manier waarop Zwitserland daar-

van de vruchten plukt. Dus dat gaat goed. Het ging zelfs zo ver dat er een vraag werd beantwoord die 

wij helemaal niet hadden gesteld, namelijk de vraag: hoeveel geld krijgt de provincie uit de structuur-

fondsen van Europa? Dat bleek € 44 miljoen te zijn over vijf jaar. Dat is € 9 miljoen per jaar. Wij ma-

ken € 600.000 kosten. Dus ruim € 8 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk een heleboel geld, maar wij 

kunnen dat pas op waarde schatten als wij weten wat wij aan Brussel betalen. In 2012 betaalt Neder-

land aan Brussel € 7,3 miljard. Na aftrek van wat er terugkomt naar Nederland, resteert er een zwart 

gat voor de Nederlandse belastingbetaler van € 6,7 miljard. Hoe blij zijn wij dan nog met die € 8 mil-

joen? Het is slechts een fooi, een zoethoudertje voor Eurofielen. Het is te hopen dat het nieuwe kabinet 

aan dat rondpompen van Nederlands belastinggeld snel een einde maakt. Dan kunnen wij hier ook nog 

eens € 600.000 bezuinigen. Dat is overigens allemaal zonder die vele tientallen miljarden die wij al 

aan de zwarte economie in Europa hebben gegeven. 

Wij hopen met recht dat oppositievoeren het komend jaar een stuk moeilijker wordt.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan het niet laten even te constateren dat de 

voorstelling voorbij is en dat ik graag voor kunst en cultuur betaal, ook voor clownerie. Ik ben blij dat 

de BTW sinds gisteren verlaagd is, maar voor zo'n clownsvoorstelling ben ik blij dat wij hier geen 

prijskaartje aan hing, behalve mijn eigen tijd.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Dat geeft mij dan nog weer even tijd om een 

voorbeeld te noemen. Ik heb even gekeken naar het Festival aan de Werf. Daar gaat een kunstenaar 

wat ballonnen ophangen met camera's eraan om vervolgens te kijken hoe het publiek reageert op ... 

Whatever it is. Ik vind dat niet erg. Ik vind dat prima. Voor mijn part wordt elk theater volgehangen 

met ballonnen met camera's, maar waarom moeten Henk en Ingrid dat betalen? Dat is de grond van 

onze kritiek. Kunst is prima, maar waarom moeten andere mensen het betalen voor een klein groepje 

dat mevrouw Versteeg vertegenwoordigt? 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij wordt in een democratie door een 

meerderheid besloten dat wij van belastinggeld kunst- en cultuursubsidies kunnen geven. Zo'n vraag 

zou ik ook kunnen stellen: waarom zou ik moeten meebetalen voor natuur als ik – het is niet zo, maar 

stel – dat niet zou willen? Wij innen belastinggeld en op een democratische manier met democratisch 

gekozen partijen die een coalitie vormen, besluiten wij waaraan wij dat geld uitgeven. De kiezers kun-

nen elke vier jaar opnieuw besluiten of zij het met die partijen wel of niet eens zijn. Dat gebeurt op een 

heel democratische manier. Dat moet de heer Dercksen niet wegzetten alsof een heel klein groepje dat 

beslist en dat Henk en Ingrid in zijn algemeenheid het daar helemaal niet mee eens zijn, want tussen de 

Henks en Ingrids zitten ook kunstminnaars.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik doe mevrouw Versteeg een voorstel. Wij 

gaan hier in de provincie Utrecht een referendum houden. Dan leggen wij voor: gaat u iets minder be-

lasting betalen of geeft u uw geld aan Festival aan de Werf? Dat is, geloof ik, een van de grondbegin-

selen van D66, dus ik neem aan dat mevrouw Versteeg daarin met mij meegaat. Dan kunnen wij nu 

een motie schrijven en dan gaan wij in de tweede termijn daarover stemmen. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben er een heel groot voorstander van om 

burgers te laten meepraten en meedenken over zaken, maar referenda zijn alleen zinvol als je ze heel 

goed opstelt, met een goede vraagstelling. Dít zou typisch een referendum zijn, dat je niet op deze ma-

nier moet doen. Ik denk dat je veel meer aan de voorkant van het beleid moet zitten. Nogmaals, bij de 

verkiezingen kunnen de kiezers zich hierover uitspreken. Dit is typisch een voorbeeld van hoe je een 

referendum niet moet inzetten. 
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De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik stel vast dat D66 alleen referenda wil op het 

moment dat zij zeker weet dat de uitkomst haar welgevallig is. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De provincie gaat niet overal over, maar 

waar de provincie wel over gaat, moet goed gebeuren. Ook wel: de goede dingen doen en de goede 

dingen goed doen. Zo kan het beschikbare geld heel gericht besteed worden. De fractie van het CDA 

vindt het verstandig dat in het provinciehuis de hand op de knip gehouden wordt. Het is niet verant-

woord uitgaven te doen die niet noodzakelijk zijn, in een tijd dat iedereen de broekriem moet aantrek-

ken en er vrijwel zeker nog een grotere rijksbezuiniging aan staat te komen.  

 

Voor het CDA is het thema Leefbaarheid een thema waarop meer nadruk gelegd zou mogen worden. 

Leefbaarheid, saamhorigheid, je prettig voelen in de omgeving waarin je woont en werkt, hangt voor 

het overgrote deel af van de inzet van mensen uit die omgeving. Verenigingen, geloofsgemeenschap-

pen, scholen en buurthuizen spelen daarin allemaal een heel belangrijke rol. Wij weten dat er naast 

grote veranderingen in de demografische ontwikkelingen ook allerlei andere dingen veranderen. Waar 

tien jaar geleden alle boodschappen werden gedaan in de winkels, zie je nu een grote verschuiving, 

want met het internet kopen we een groot deel via het wereldwijde web. En met de mogelijkheden die 

de technische snufjes, zoals domotica, in huis bieden, kunnen mensen langer zelfstandig wonen in hun 

vertrouwde omgeving.  

 

Deze grote veranderingen maken dat wij met elkaar goed zouden moeten nadenken over de toekomsti-

ge vraagstukken. Zeker waar het gaat om de ruimtelijke mogelijkheden. Waar we voorheen nog wel 

eens dachten dat extra bouwen in kleine kernen een bijdrage bood aan de oplossing voor het instand-

houden van voorzieningen, zullen we in de toekomst moeten nadenken over andere oplossingen. Een 

school met te weinig leerlingen kan bijvoorbeeld door het samengaan in de scholenorganisatie van na-

burige gemeenten wellicht wel blijven voortbestaan. Rekening houdend met de toekomstige demogra-

fische krimp en de veranderende samenleving met andere eisen, zullen we ook hier in huis moeten an-

ticiperen. Werken gebeurt meer en meer op de plaatsen en tijden die de werknemers het best past en 

dat heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van bedrijven en instellingen, het weggebruik, voor de 

bezetting van kantoren, enzovoort. Maar wat hopelijk niet verandert, is de behoefte van mensen om 

samen te leven, met elkaar te communiceren en samen bij te dragen aan een fijne buurt, een prettige 

omgeving. Niet voor niets is de slogan van het CDA voor de Tweede-Kamerverkiezingen "Samen 

kunnen we meer". 

Het CDA ziet in dit samenspel tussen mensen ook voor de overheid een rol weggelegd. De voorzie-

ningen dienen voldoende aanwezig te zijn. In eerste aanleg, zeg ik tegen de heer De Kruijf, ligt daar 

wat ons betreft de rol voor de gemeenten, maar ook voor de provincie ligt daar een rol: openbaar ver-

voer, goede wegen en veilige fietspaden, recreatieaanbod, groenbeleving, et cetera. Wij doen een be-

roep op het college om met de wetenschap van hiervoor genoemde veranderingen te anticiperen en 

mee te bewegen. Dat vraagt om nadenken wat de overheden in de toekomst moeten bieden aan de wij-

ken en dorpskernen.  

 

Misschien is het wat overbodig te vermelden dat het CDA veel liever inzet ziet van dit college op dit 

vraagstuk dan alle inzet en energie die gepleegd wordt op het bestuurlijke dossier met betrekking tot 

Randstadherindeling. Daar hoeft wat onze fractie betreft niet heel lang over nagedacht te worden: het 

CDA is tegen oneindige bestuurlijke discussies en voor een goed en daadkrachtig bestuur dat demo-

cratisch gelegitimeerd is en in staat is de vraagstukken aan te pakken waar de inwoners mogen rekenen 

op de overheid.  

 

Een van de vraagstukken waarbij inwoners mogen rekenen op de overheid is de veiligheid op de we-

gen. Dit en het vorige college maakt veel werk van de veiligheid op de provinciale wegen. De meest 

knellende punten zijn inmiddels van kruispunt omgebouwd tot rotondes en waar nodig en mogelijk 

worden aanpassingen aangebracht ter verbetering van de veiligheid. Prima.  

In de commissie MME heeft het CDA aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie nabij Bunscho-

ten-Spakenburg. Om precies te zijn gaat het hier om de kruising van de Zevenhuizerstraat, een ge-

meentelijke weg, en de Nijkerkerweg, een provinciale weg. In de laatste vijftien jaar zijn daar onge-
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veer 60 geregistreerde stevige ongevallen geweest, waarbij diverse ongevallen met letsel en ook helaas 

een dodelijk ongeval. Volgens de omwonenden die wij hebben gesproken, zijn het er meer geweest, 

maar deze gevallen zijn volgens de gedeputeerde niet bekend bij de provincie. Het lastige in dit geval 

is dat de gedeputeerde aangeeft dat hij ingrijpt zodra de situatie daartoe noodzaakt, maar er te weinig 

gemeld is. Daarbij is het ook niet de bedoeling dat er per incident beleid uitgestippeld wordt. Dat be-

doelen wij er niet mee. Toch willen wij wel heel graag dat dit specifieke kruispunt nog eens goed on-

der de loep genomen wordt door de provincie en de gemeente Bunschoten-Spakenburg. De kruising is 

zo gevaarlijk, omdat het lijkt dat er overzicht is, maar dat is niet zo. De Nijkerkerweg, die provinciale 

weg, heeft een flauwe bocht en daardoor zie je onvoldoende. Het liefst zouden we daar een rotonde 

zien. Wij zouden hierop heel graag een reactie zien van de gedeputeerde.  

 

Ik ben bijna aan het einde van deze eerste termijn gekomen. Het moet ons toch van het hart: we zijn nu 

ruim een jaar aan de slag met deze PS-samenstelling. Iedere bestuursperiode is anders en dat is ook lo-

gisch en prima. In dit geval leverde de verkiezingen van 2011 een nieuwe coalitiesamenstelling en 

twee nieuwe fracties op. Langzaam maar zeker raken we wat aan elkaar gewend, de verhoudingen 

binnen de coalitie ervaren wij als heel prettig en ook de samenwerking met de meeste andere partijen 

gaat prima. Wat ons betreft zullen sommige dingen echter nooit wennen. Een voorbeeld daarvan is een 

manier van politiek bedrijven, waarbij het halen van de krant belangrijker lijkt dan het daadwerkelijk 

binnenhalen van redelijke voorstellen. Uiteraard zijn er altijd zaken die aan de kaak moeten worden 

gesteld en dienen bestuurders uit te leggen waarom welke besluiten zijn genomen; dat is onze volks-

vertegenwoordigende en controlerende rol. Her en der slaat men echter naar ons gevoel wat door. Het 

effect ervan is doorgaans dat de provincie er slecht op komt te staan, omdat de voorstelling van zaken 

volledig uit verbanden worden gerukt en bestuurders komen in zo’n volslagen uit het verband gerukte 

hype nauwelijks toe aan de dingen waarvoor zij zijn aangesteld: besturen. Namens onze CDA-fractie 

wens ik het college en onze collega’s hier veel werkplezier en succes bij het realiseren van de voorge-

nomen plannen voor het komende politieke jaar. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met aandacht en met plezier naar belang-

rijke delen van het verhaal van mevrouw Doornenbal geluisterd, met name waar zij sprak over de aan-

dacht van dit college, en natuurlijk van ons allemaal, voor leefbaarheid, wonen en werken. Zo heb ik 

het begrepen en dat ondersteun ik van harte. Het is ook een oproep aan dit college om daaraan wat 

meer invulling te geven dan misschien tot nu toe gebeurd is. Dat ondersteun ik ook van harte. De 

vraag aan mevrouw Doornenbal is dan aan welke concrete dingen ik mag denken om dat omgezet te 

zien in dingen waar mensen wat aan hebben? De oproep is prima. Wij kunnen daarover over drie 

maanden nog een keer praten. Waaraan denkt zij echter concreet, waarin dit college, naast andere 

overheden, naast gemeenten, echt een belangrijke rol zou kunnen spelen? Ik denk dat dat kan, maar 

hoe ziet mevrouw Doornenbal die rol? 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al een aantal voorbeelden ge-

noemd in mijn betoog. Ik heb gezegd: wat wij doen, moeten wij goed doen. Dat is het openbaar ver-

voer. Daar gaan wij over. Dat moet goed geregeld zijn. De groenvoorzieningen, het groen waarin ie-

dereen kan recreëren, moeten goed geregeld zijn en er moet voldoende natuuraanbod zijn. Dat zijn za-

ken waarvan wij zeggen dat die heel concreet zijn en waarin wij zeker een aanvullende rol hebben. 

Nee, niet een aanvullende rol. Wij gaan daarover.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dan ontstaat er toch enig verschil tussen wat 

mevrouw Doornenbal zegt en wat ik denk. De problemen van vandaag liggen toch echt in de sfeer van 

wonen en werken. Al die dingen die mevrouw Doornenbal noemt zijn belangrijk, maar secundair en 

ondersteunend. Het gaat echter om wonen en werken en werkgelegenheid op dit moment. Ik zou zeg-

gen: laten wij onszelf niet te kort doen. In de sfeer van de regionale economie hebben wij de aanstu-

ring. In de sfeer van de woningbouw hebben wij echt een belangrijke rol te spelen. Die rol kúnnen wij 

ook spelen. Laten wij die rol dan ook gaan spelen. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn ervan overtuigd dat wij die rol 

spelen. Uiteindelijk stoppen wij erg veel geld in de binnenstedelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Wij 
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geven wel degelijk veel aandacht aan een goede ruimtelijke ordening, waarin het mogelijk is te bou-

wen. Dat zijn allemaal zaken waarover wij met elkaar gaan. Hoe de uiteindelijke invulling is van die 

woningbouw? Dat is aan de gemeenten. Daar gaan wij niet over. Ik denk dat wij de rol die wij spelen, 

goed spelen. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Er is nog een knelpuntenpot van € 0,5 miljoen, 

las ik in de beantwoording. Wij hebben voor binnenstedelijke ontwikkeling € 10 miljoen. Iedereen 

weet dat dat veel te weinig is als je in deze tijd ontwikkelingen gaat opzetten, zelfs als je dat samen 

doet met andere overheden. Dus ik zou zeggen: laten wij daar opnieuw naar kijken en reëel inschatten 

wat er kan en wat er niet kan, moeten wij veranderen. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij een heel goed plan eerst te 

kijken wat wij met deze € 10 miljoen kunnen doen. Volgens mij is dat geld nog lang niet helemaal 

verspijkerd. Laten wij maar eens horen, als dat zo'n groot succes is, of de gedeputeerde terugkomt 

voor meer plannen. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Een voorjaarsnota zet uiteen in welke richting het 

provinciaal bestuur het komend jaar wil. Wij zijn hier dik een jaar bezig op basis van het coalitieak-

koord, dus is het een goed moment te kijken hoe goed het eigenlijk gaat.  

Deze liberale coalitie heeft besloten zich te beperken tot vijf kerntaken: economische ontwikkeling, 

ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap, bereikbaarheid en cultuurhistorisch erfgoed. De centra-

le vraag is: hoe richten wij onze omgeving op zo'n manier in dat de economie zo goed mogelijk draait? 

De fractie van de SP stelt daarbij twee vragen: hoe goed gaat het met de kerntaken en is de keuze voor 

die kerntaken terecht? Wij zullen dat doen op basis van vier thema's: openbaar vervoer, sociale huis-

vesting, kunst en cultuur en flora en fauna.  

 

Een belangrijk thema in het openbaar vervoer is het verdwijnen van het BRU, de ondemocratische tus-

senlaag tussen stad en provincie. De financiële situatie van het BRU is niet je dat, en dan druk ik mij 

mild uit. Het gevolg is dat er zwaar bezuinigd wordt op het buslijnennet. Vooral in de stad Utrecht, 

Zeist en De Bilt vallen harde klappen. Lijnen en haltes in buurten vervallen, ook bij verzorgingstehui-

zen, overblijvende lijnen krijgen een langere route naar hun bestemming, waardoor de rit duurder 

wordt, 25 chauffeurs verliezen hun baan. Hier bovenop komt een algemene prijsverhoging van 5% 

voor alle lijnen van het BRU. Ruim 4000 mensen hebben hun handtekening gezet tegen die ontwikke-

ling. Wij hebben die handtekeningen vanochtend aangeboden. Een provincie die zich sterk maakt voor 

bereikbaarheid, zou dit niet moeten toestaan, maar zou ingrijpen en het busvervoer onmiddellijk naar 

zich toe trekken, maar dat gebeurt niet.  

 

Dan de sociale huisvesting. De provincie Utrecht is een zeer gewilde provincie. De wachtlijsten voor 

sociale huisvesting zijn lang en de woningmarkt loopt steeds meer vast. Wie een huis heeft, houdt het 

vast. Wie geen huis kan betalen, heeft pech. De rol die gemeenten daarin spelen, wordt steeds kleiner. 

Niet alleen wordt hun financiële positie steeds slechter, er is ook geen vraag meer naar de huizen die 

eventueel winst zouden opleveren. Daarbij heeft de provincie van alles gedaan om het de projectont-

wikkelaars naar de zin te maken. Kijk naar het Stimuleringsfonds Woningbouw en neem dan bijvoor-

beeld de plannen voor Kanaleneiland-centrum in Utrecht-zuid. De huizen die daar, dankzij een finan-

ciële injectie van de provincie, gebouwd zijn, worden niet verkocht. Wel zitten deze projecten de ge-

meente nu in de weg, daar waar zij grondexploitaties heeft. Dus, alle reden om samen met de gemeen-

ten werk te maken van renovatieprojecten, die nu dreigen te vallen. Dat betaalt zich dubbel en dwars 

terug. Het levert werk op, het levert energiebesparing op, het levert koopkracht op door de lagere 

energierekeningen. Een provincie die zich sterk maakt voor economische ontwikkeling en ruimtelijke 

ontwikkeling zou hier werk van maken, maar dat gebeurt niet. 

  

Dan kunst en cultuur. De manier waarop de provincie omgaat met kunst en cultuur is een voorbeeld 

van hoe het niet moet. Over de vraag of kunst en cultuur kerntaken zijn, kun je van mening verschil-

len. Dat je dan echter wel kiest voor grote prestigeprojecten en niet voor kleine, breed gedragen initia-
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tieven is niet uit te leggen. Wij hebben het er al vaker over gehad. Het leidt misschien tot de titel Cul-

turele Hoofdstad, maar dan wel één waar geen cultuur meer te vinden is: een culturele spookstad.  

Ook de manier waarop de lopende projecten zijn afgekapt, riekt niet alleen naar onbehoorlijk bestuur, 

het is ook nog een forse kapitaalvernietiging. Een voorbeeld is het pand aan de Plompetorengracht 4 in 

Utrecht. Het is eigendom van de Stichting Werkruimte Kunstenaars, de SWK, en het huisvestte voor-

heen het Centrum Beeldende Kunst Utrecht, het CBKU, en het Grafische Atelier Utrecht, het GAU, 

waar onder andere Dick Bruna huist. Het was een van de paradepaardjes van de provincie. Het vorige 

college heeft daar tonnen euro's in gestopt. Van de een op de andere dag is de subsidie stopgezet en 

daarmee is het CBKU omgevallen. Een provincie die zegt zich sterk te maken voor cultuurhistorisch 

erfgoed, zou hier op z'n minst voorzichtiger mee omgaan. Of wij dit een voorbeeld van economische 

ontwikkeling moeten noemen? 

 

Natuur en milieu in onze provincie. Gisteren werd bekend dat de Stichting Stop Luchtverontreiniging 

Utrecht, de SSLU, strafrechtelijke vervolging wil van het gemeentebestuur van Utrecht vanwege de 

slechte luchtkwaliteit. De stichting maakt zich zorgen over de stelling van het RIVM en het Milieu- en 

Natuur Planbureau, het MNP, dat er in Nederland 18.000 mensen per jaar voortijdig overlijden door 

blootstelling aan fijnstof. Dat er samenhang is met de verbreding van de snelwegen rondom Utrecht, 

waarover de fractie van de VVD net zo juichte, ligt voor de hand.  

Ook de natuur in onze provincie is nogal een stiefkind geworden. Wij hebben het zojuist gehad over 

de polder Groot Mijdrecht Noord: ook weer een voorbeeld van een plek die opgegeven wordt als na-

tuurgebied ten gunste van de landbouw. 

Wat betreft de dieren hoef ik alleen maar te verwijzen naar Evert, de slechtvalk die op het provincie-

huis uit het ei gekropen is. Voor de buitenwereld maakt de provincie goede sier met allerlei schattige 

verhalen over het jong, maar de Vogelopvang Utrecht, die alle vogels in de regio opvangt, waaronder 

Evert, krijgt nog steeds geen cent van ons. Een provincie die natuur en landschap als kerntaak ziet, zou 

veel harder moeten knokken voor de natuurlijke rijkdom van onze omgeving. Dat gebeurt echter niet.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Als ik dit de hele ochtend zo aanhoor, krijg ik 

bijna het gevoel dat hier een wedstrijd oppositioneel vérplassen wordt gedaan: is het niet populistisch 

dan wel enigszins demagogisch of met een beetje een Calimero-effect.  

Ik zou graag iets aan mevrouw Mineur willen vragen. Als ik haar zo hoor, dan vindt zij dat wij niks 

doen; enigszins demagogisch. Ik denk dat wij heel goed bezig zijn, maar dat zal ik straks in mijn bij-

drage melden. Wij moeten echter van alles en daaraan hangt een prijskaartje. Als mevrouw Mineur een 

coalitieakkoord moet maken, staat er dan ook in kleine lettertjes "dit programma biedt geen garantie 

voor de toekomst" en "lenen kost geld"? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben uiteraard een heel andere visie op hoe 

een en ander eraan toegaat. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje flauw om te doen alsof elk verschil 

dat er is tussen dit coalitieakkoord en onze visie alleen maar gaat over: u wilt met geld smijten. Dat is 

niet aan de orde en dat is ook niet wat ik voorstel. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat voedt mevrouw Mineur zelf. Aan alle 

voorstellen hangt een prijskaartje. Zij wil gaten dichten van andere begrotingen. Wij mogen geen keu-

zes maken op kerntaken, omdat wij vinden dat ook andere overheden daar verantwoordelijkheden 

hebben. Wij mogen niet ons huishoudboekje op orde brengen en gewoon minder geld uitgeven. Zij 

voedt dat idee zelf. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Nee, mijn kritiek is gericht op de keuzes die hier 

worden gemaakt. Het is niet zo, althans, dat hoop ik, dat er alleen maar gekeken is: hoe kunnen wij 

zoveel mogelijk bezuinigen? Mevrouw Versteeg zal toch ook ideeën hebben over hoe de provincie 

moet worden ingericht? Wij maken andere keuzes. Daar komt het op neer. Uiteraard besteden wij ons 

geld dan anders. Een voorbeeld dat ik heb genoemd, is het woningbouwproject: de provincie steekt 

geld in huizen, waarvan wij van tevoren wisten dat die niet verkocht zouden worden. Wij maken daar-

in andere keuzes.  

 



 49 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Versteeg maakte een opmerking over 

het oppositioneel vérplassen.  

 

De VOORZITTER: Ik zou een ander wedstrijdje kiezen. Dit lijkt mij een heel oneerlijke wedstrijd. 

(Hilariteit.) 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat kan ik niet ontkennen. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wat dat betreft doe ik daarover geen uitspraak. 

Het voelt echter wel een beetje als gekwetste trots en het niet goed kunnen hebben dat er af en toe iets 

gezegd wordt dat niet zo aardig voor jezelf is. Ik wil tegen mevrouw Versteeg zeggen dat het heel be-

langrijk is om als lid van de coalitie af en toe wat te kunnen incasseren en niet meteen te lange tenen te 

hebben. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag aan dat wedstrijdje vérplassen 

meedoen, voorzover dat figuurlijk kan, maar dan wel op basis van argumenten en een stevige discus-

sie.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Daarmee ben ik het wel volledig eens, maar dat 

was niet de opmerking die gemaakt werd. Het ging over een wedstrijdje, enzovoort, enzovoort. Dat is 

een andersoortige opmerking dan dat je het inhoudelijk niet met elkaar eens bent.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb hieraan niet veel toe te voegen. Het was 

een beeldspraak om een beetje chargerend de demagogie, het populisme en het Calimero-effect aan te 

geven. Het geeft aan dat er niet een discussie is op inhoud en argumenten. Daar zit ik namelijk echt op 

te wachten. Die discussie wil ik graag voeren en soms gebeurt dat ook in de vakcommissies. Ik zou 

willen dat wij dat bij deze grote thema's, de voorjaarsnota en de begroting, meer met elkaar zouden 

doen.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil toch benadrukken dat ik voortdurend bezig 

ben met concrete voorstellen en concrete voorbeelden. Wat dat betreft is het een beetje flauw om te 

zeggen dat het allemaal populisme is. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Daar hangt echter elke keer een behoorlijk 

prijskaartje aan. Ik denk dat daarin het grote verschil zit, namelijk dat de fractie van de SP almaar wil 

uitgeven in plaats van mee te denken over hoe wij het huishoudboekje keurig op orde krijgen, gezien 

alles wat er op ons afkomt in de toekomst.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik gaf zojuist voorbeelden, maar daarop reageert 

mevrouw Versteeg niet. Dat is natuurlijk een heel makkelijke manier te proberen je gelijk te halen, 

maar ik denk dat dat een beetje doorzichtig is.  

De SP wil een bestuur dat de samenleving in onze provincie kent. De keuze voor de vijf kerntaken is 

niet gebaseerd op een diepgaande analyse van de achtergronden, de ontwikkelingen, de problemen en 

de kansen waarmee onze inwoners te maken hebben. Die keuze is gemaakt op basis van de wens, met 

name van de VVD, om minder belasting op te halen en meer ruimte te geven aan het bedrijfsleven. Als 

wij dat maar doen, is iedereen gelukkig. Dat is de fata morgana van de VVD. Dus komt er een interna-

tionale school, een centrum voor expats, gaat er geld naar de life sciences en de gaming industrie. De 

VVD verweet de PvdA in de jaren negentig te geloven in een maakbare samenleving, in de overheid 

als geluksmachine, maar het ideaal van de VVD, dat alles goed komt als je de markt zijn gang maar 

laat gaan, is zo mogelijk nog onrealistischer.  

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Soms geloof ik nog in 

sprookjes en als ik mevrouw Mineur hoor ga ik er helemaal in geloven. Natuurlijk zijn wij, zoals zij 

zelf zegt, voor een sterke economie. De reden is heel simpel: het zal ergens van betaald moeten wor-

den, ook de mooie wensen die mevrouw Mineur allemaal schetst. Wie betaalt dat allemaal? Het zal al-



 50 

lemaal verdiend moeten worden. Dat gaat op de wijze van mevrouw Mineur echt niet gebeuren, is on-

ze mening.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij denken daar wel degelijk anders over. Onze 

plannen rekenen wij door. Dat zijn geen voorstellen waar wij geen dekking voor hebben. 

Sommige dingen, vindt de SP, moet je aan de mensen zelf overlaten. Iedereen is verantwoordelijk 

voor zijn eigen geluk. Dat staat in het beginselprogramma van de SP. Verdriet, verlies, natuurrampen 

kan geen overheid en geen markt voorkomen. Zaken als goed vervoer, onderdak voor iedereen naar 

draagvlak van zijn inkomen, en ook natuur en zorg voor wat kwetsbaar is, kan de markt niet oplossen. 

Dat moeten wij samen doen. Vandaar dat onze fractie een aantal moties en amendementen heeft. 

Om te beginnen een motie om het openbaar vervoer van het BRU naar de provincie te halen: 

 

Motie M4 (SP): stop kaalslag busvervoer in BRU-gebied met actie! 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

constaterende dat: 

 met name de OV-tariefsverhoging van 5% in het BRU-gebied uiteenlopende tariefsstructuren te 

zien geeft; 

 dat het zeer waarschijnlijk is dat de provincie Utrecht op korte termijn verantwoordelijk wordt 

voor het OV in het BRU-gebied op grond van zowel landelijke politieke ontwikkelingen als de 

deplorabele financiële staat waarin BRU zich momenteel bevindt; 

 dat de provincie Utrecht verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het OV in de hele provincie, 

ook al is er sprake van een andere OV-autoriteit; 

 

overwegende dat: 

 het BRU een aanbestedingstraject ingegaan is dat verregaande gevolgen zal hebben voor zowel 

de bereikbaarheid als de betaalbaarheid van het OV aldaar; 

 dat de provincie Utrecht aldus een aangetast en uitgehold OV erft; 

 

dragen het college op: 

 op zeer korte termijn met het bestuur van het BRU in overleg te gaan teneinde de verslechterin-

gen van het OV aldaar, doch tenminste de tariefsverhoging van 5%, ongedaan te maken; 

 daar nu geen bedragen voor te reserveren om de onderhandelingspositie van de provincie niet te 

verzwakken; 

 zo mogelijk in de begroting voor 2013, maar zeker nog dit jaar, de Staten een dekkingsvoorstel 

voor te leggen afhankelijk van het dan bereikte onderhandelingsresultaat. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Bij deze motie hoort het volgende amendement: 

 

Amendement A3 (SP): stop kaalslag busvervoer in BRU-gebied! 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

constaterende dat: 

 met name de OV-tariefsverhoging van 5% in het BRU-gebied uiteenlopende tariefsstructuren te 

zien geeft; 

 het zeer waarschijnlijk is dat de provincie Utrecht op korte termijn verantwoordelijk wordt voor 

het OV in het BRU-gebied op grond van zowel landelijke politieke ontwikkelingen als de deplo-

rabele financiële staat waarin BRU zich momenteel bevindt; 

 de provincie Utrecht verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het OV in de hele provincie, ook al 

is er sprake van een andere OV-autoriteit; 
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overwegende dat: 

 het BRU een aanbestedingstraject ingegaan is dat verregaande gevolgen zal hebben voor zowel 

de bereikbaarheid als de betaalbaarheid van het OV aldaar; 

 dat de provincie Utrecht aldus een aangetast en uitgehold OV erft; 

 

besluiten: 

 aan beslispunt 2 van het statenvoorstel Voorjaarsnota toe te voegen: 

  "behoudens een nog nader door GS in 2012 aan te geven reservering ten behoeve van de 

kwaliteit van het OV in het BRU gebied." 

 overige beleidsstukken en -bepalingen dienovereenkomstig aan te passen. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Voor wat betreft de dekking van het amendement 

verwijs ik naar het memorandum dat vanochtend is uitgedeeld als uitkomst van de juni-circulaire. De 

juni-circulaire pakt voor het jaar 2016 € 3 miljoen gunstiger uit dan aangenomen werd in de voorjaars-

nota 2012. Wij adviseren het college dat mee te nemen. 

Dan hebben wij samen met de fracties van de PvdD en 50Plus moties in drie varianten om de vogel-

opvang in de provincie Utrecht te steunen. Wij stellen voor dat voor vijf cent per inwoner te doen, 

maar wij hebben, als dat te zwaar drukt op de portemonnee, ook varianten voor drie cent of één cent.  

 

Motie M5 (SP, PvdD, 50Plus): regionale vogelopvang is een kerntaak van 1 cent 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van de Voor-

jaarsnota 2012; 

 

van mening dat: 

ondersteuning van de regionale vogelopvang tot de provinciale kerntaken behoort; 

 

besluiten: 

 structureel € 11.906, dus € 0,01 per inwoner, per jaar beschikbaar te stellen als provinciale bij-

drage aan de vogelopvang; 

 dekking hiervoor te vinden in de algemene middelen; 

 

dragen het college op: 

deze wijziging te verwerken in alle van toepassing zijnde documenten. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

Motie M6 (SP, PvdD, 50Plus): regionale vogelopvang is een kerntaak van 3 cent 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van de Voor-

jaarsnota 2012; 

 

van mening dat: 

ondersteuning van de regionale vogelopvang tot de provinciale kerntaken behoort; 

 

besluiten: 

 structureel € 35.718, dus € 0,03 per inwoner, per jaar beschikbaar te stellen als provinciale bij-

drage aan de vogelopvang; 

 dekking hiervoor te vinden in de algemene middelen; 

 

dragen het college op: 

deze wijziging te verwerken in alle van toepassing zijnde documenten. 



 52 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

Motie M7 (SP, PvdD, 50Plus): regionale vogelopvang is een kerntaak van 5 cent 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van de Voor-

jaarsnota 2012; 

 

van mening dat: 

ondersteuning van de regionale vogelopvang tot de provinciale kerntaken behoort; 

 

besluiten: 

 structureel € 59.530, dus € 0,05 per inwoner, per jaar beschikbaar te stellen als provinciale bij-

drage aan de vogelopvang; 

 dekking hiervoor te vinden in de algemene middelen; 

 

dragen het college op: 

deze wijziging te verwerken in alle van toepassing zijnde documenten. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: Het amendement en de moties zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van 

de beraadslagingen. Deze kunnen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

Ik schors de vergadering voor de lunch. Ik verzoek de fractievoorzitters even bij elkaar te komen voor 

een kort overleg.  

 

Schorsing van 12.41 uur tot 13.35 uur 

 

 

 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! De provincie maakt stappen vooruit. Het coali-

tieakkoord heeft de titel 'Focus, vertrouwen en oplossingsgericht'. Dit college is op de toekomst ge-

richt. In deze economisch zware tijden durft dit college moeilijke keuzes te maken en uit te voeren. Dit 

college durft ergens voor te gaan staan, en daar houdt D66 van. Twijfelen, niet-kiezen, leveren stil-

stand en achteruitgang op. Zo kom je niet vooruit. 

De reorganisatie naar een kleinere, slagvaardige en oplossingsgerichte overheid is goed ingezet. De 

voorjaarsnota geeft een goede doorkijk op de aanpak die op 1 januari 2015 moet zijn afgerond. "Geen 

woorden, maar daden": daar kom je mee vooruit. 

De provincie focust nu meer en meer op taken die echt bij haar horen. Efficiënt, effectief bestuur en, 

voor D66 uiteraard ook goed democratisch gecontroleerd. Dat is belangrijk. Niet alleen omdat dan 

voor zo weinig mogelijk kosten het beste bestuur wordt geleverd, effiency, maar als de kerntaken goed 

in samenhang worden uitgevoerd, zorgt dat voor een aantrekkelijke provincie, waar bedrijven zich 

graag willen vestigen. Effectiviteit: dat is goed voor de werkgelegenheid.  

 

De provincie heeft haar huishoudboekje goed op orde, maar er zijn veel onzekerheden. De junicircu-

laire laat alweer verschillen zien ten opzichte van de voorjaarsnota, verklaard door de lagere accressen 

en door de verwachte ontwikkeling van verdeelmaatstaven van het Provinciefonds. En dan zijn in deze 

circulaire enkele belangrijke ontwikkelingen nog niet eens opgenomen, waaronder de decentralisatie 

van natuur.  

Ook zullen de accressen nog wijzigen als gevolg van extra rijksbezuinigingen door een nieuw kabinet, 

die zeker te verwachten zijn. Onlangs sprak het Centraal Planbureau al over nieuwe bezuinigingen van 
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€ 25 miljard, bovenop de al bestaande bezuiniging uit het Lenteakkoord. Het is van groot belang dat 

de provincie zich hierop goed voorbereidt. Wij moeten daarom kritisch blijven kijken naar ons uitga-

venpatroon. Laten wij echter vooral beseffen dat het welvaartsniveau per hoofd van de bevolking hoog 

en de werkloosheid relatief laag is. Nederland behoort nog steeds tot de meest welvarende landen van 

Europa. Uit een benchmarkonderzoek van The Financial Times blijkt dat Utrecht als stad en als regio 

opvallend goed scoort.  

In het kader van het economisch beleid, waarin de focus op kennis en creativiteit ligt en het bredere 

verhaal met betrekking tot de versterking van de aantrekkelijkheid en zichtbaarheid van de Utrechtse 

Science-Parkzone wil D66 meer. Om onze regio nog meer vooruit te helpen als topregio zijn wij van 

mening dat ook het Nederlands Hockey Centrum (NHC) een plek in Utrecht aan de rand van het Sci-

ence Park dient te krijgen. Het concept van het centrum is immers innovatief van karakter en er zijn 

ook directe relaties met het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en enkele 

instellingen in de sfeer van sport en bewegen. Dit past in de topambitie van onze Strategische Agenda 

om van Utrecht een topregio te maken in de kenniseconomie; kennis en creativiteit. Dit past ook in een 

ander mogelijk sterk profileringspunt van onze regio: de gezondheidseconomie. Daarom dient de frac-

tie van D66 samen met de fracties van GroenLinks en VVD een motie in voor een garantstelling voor 

het ontbrekende deel van de financiering van dit Nederlands Hockey Centrum: 

 

Motie M8 (D66, GroenLinks, VVD): NHC 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012 ter bespreking van de voorjaars-

nota 2012 (PS2012PS03); 

 

gehoord de beraadslagingen; 

 

constaterende dat: 

er een verzoek gedaan is door Koninklijk Nederlandse Hockey Bond en SV Kampong ter ondersteu-

ning van het op te richten Nationaal Hockey Centrum op de terreinen in gebruik door SV Kampong en 

dat dit gecombineerd wordt met een grondige vernieuwing van het huidige sportcomplex; 

 

overwegende dat 

 het centrum goed past in de economische visie van de provincie 'Focus op Kennis en Creativiteit' 

met de bijbehorende uitstraling van een topregio voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven; 

 het centrum een regionale, nationale en internationale betekenis zal hebben, innovatief van ka-

rakter zal zijn en verbonden is met een aantal kennisinstituten in en rond het Utrecht Science 

Park; 

 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

 bij het opstellen van de begroting 2013 een bedrag van € 600.000 als garantiestelling op te voe-

ren ten behoeve van het NHC, en deze garantiestelling te voorzien van een prikkel om voort te 

gaan met het werven van sponsors door de initiatiefnemers; 

 bij het opstellen van de Ruimtelijke Structuurvisie te anticiperen op de bouw van enkele studio's 

ten behoeve van het NHC. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting: 

De dekking van het NHC: 

Kampong 4,2 miljoen tbv. vernieuwing clubhuis 

Gemeente 3,4 miljoen met name tbv. velden en sporttechnische ruimten 

KNHB/NOC*NSF 0,45 miljoen met name tbv. exploitatie NHC voor 

    10 jaar 

Provincie   0,6 miljoen gevraagd met name tbv. sporttechni 

    sche ruimten, verblijf deelnemers 
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In de planning is opgenomen dat de bouwplannen in 2012 moeten worden gefinaliseerd, op basis 

waarvan de vereiste vergunningenprocedure kan starten en waarna er (eind 2013) een bouwopdracht 

verstrekt kan worden. De garantiestelling is van betekenis voor het ontwikkelen van de bouwplannen, 

maar tussen nu en het moment van daadwerkelijke financiering ligt nog ruim een jaar. 

 

De VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De 

motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Een vraag voor mevrouw Versteeg. Ik begrijp 

best dat zij geporteerd is van het NHC. Dat past een beetje bij de uitstraling van haar partij, zal ik maar 

zeggen. Vindt zij echt dat dat het kernprobleem is van deze tijd en dat wij daarin geld zouden moeten 

stoppen? 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik noem dit geen kernprobleem. Ik zie het als 

een kans. Wij denken niet in problemen, wij denken in kansen. Wat wij willen, is de kwaliteiten van 

deze regio maximaal te benutten om Utrecht als topregio neer te zetten. Als de heer De Kruijf de eco-

nomische visie heeft gelezen, dan ziet hij dat daarbij ook de facilitering van het Science Park/De Uit-

hof een van de speerpunten is van ons economisch beleid. Het NHC, met alle facetten daarbij, zien wij 

als een facilitering van De Uithof en inderdaad als een versterking van de topregio vanuit de economi-

sche gedachte.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dat D66 het NHC als een kans ziet. 

Dat is fijn. Het is echter bijna onbegrijpelijk, als je kijkt naar de problemen waarin Nederland zich nu 

bevindt, dat je dat kiest en dat je dat wilt benadrukken met een motie en dat je andere dingen onbe-

noemd laat, tenzij er in de rest van het verhaal van mevrouw Versteeg nog een heleboel komt over de 

mensen die gewoon werk zoeken, die gewoon een woning zoeken, over een werkvoorziening die in de 

problemen zit. Als zij dat nog gaat noemen, heb ik vrede met haar hockeycentrum.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Wij blijven natuurlijk in een kringetje rond-

draaien met de discussie tussen de PvdA en D66. Wij kiezen vanuit de kerntaken voor zaken die wij 

hier willen doen. Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat mensen in goede woningen wonen en dat 

mensen een baan hebben, het gaat echter om wat je als provincie doet en wat je daaraan doet. Wij doen 

natuurlijk wel aan dat binnenstedelijk bouwen, wat heel belangrijk is. Wij verdelen de ruimte. De pun-

ten van de PvdA horen onzes inziens niet allemaal tot de taken van de provincie. Dat blijft – ik vrees 

dat dat tot 2015 zo blijft, als ik het zo zie – een verschil in opvatting tussen de PvdA en mijn partij 

over de vraag welke taken bij de provincie horen.  

 

D66 vindt het belangrijk dat een overheid niet alleen verwachtingen wekt, maar die ook waarmaakt. 

Dat betekent dat wij ook in de provincie de doelen die we willen behalen nog beter moeten definiëren 

om bij te kunnen sturen als ze niet bereikt worden. D66 vindt dat de provincie hier nog een verbeters-

lag kan maken. Dan duiden wij uiteraard op de product- & controlcyclus en, om nog concreter te wor-

den, op de prestatie-indicatoren waarmee je beleidsprestaties kunt monitoren.  

 

Hoofdstuk 6, punt 6, van de voorjaarsnota heb ik met groeiend enthousiasme gelezen. Daarin zit een 

visie, maar in de uitvoering zit het niet lekker als wij bij de afspraken en de tabel met indicatoren ko-

men. Als een nietszeggende indicator als de Vrede van Utrecht nog in de tabel staat, zegt dit dat er nog 

meer werk aan de winkel is om de kwaliteit van de indicatoren vooruit te helpen. Ook heeft het college 

van GS in de commissie BEM aangegeven dat Provinciale Staten in de verschillende vakcommissies 

hiervoor aan zet zijn. Daarmee is de fractie van D66 het niet eens. Dat gaat zeker niet werken. Dat 

heeft het verleden al genoeg uitgewezen. Het college van GS zal zelf met indicatoren moeten komen 

en zal daarvan zelf moeten zeggen daarover verantwoording te kunnen afleggen. Nogmaals de vraag 

aan het college van GS, horende mijn betoog: bent u het met mij eens en zo nee, waarom niet? 

Tevens staat er in paragraaf 7, punt 6, dat iedere beleidsnotitie een paragraaf bevat met meetbare doel-

stellingen en indicatoren, zodat de doorvertaling van beleidsnotitie naar programmabegroting wordt 

vereenvoudigd. Wie van Gedeputeerde Staten kan hiervoor procedureel verantwoordelijk worden ge-
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steld? Voor alle duidelijkheid: het is voor D66 klip en klaar dat uiteindelijk dat de vakgedeputeerde 

voor de inhoud van de aangeleverde indicatoren verantwoordelijk is, maar wij willen graag weten wie 

procedureel hiervoor kan worden aangesproken.  

 

Tot slot over dit onderdeel van de voorjaarsnota. Tijdens de laatste commissievergadering heeft gede-

puteerde Van Lunteren ten aanzien van onze vraag over niet-wettelijke verplichte informatie aangege-

ven dat een aantal zaken nu meer een boekhoudkundig dan een informatieniveau heeft. Uitgangspunt 

is de leesbaarheid en die informatie die de Staten nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De 

boekhoudkundige informatie zal worden beperkt tot datgene wat wettelijk noodzakelijk is. Omdat dit 

niet in het zogenaamde blauwtje is opgenomen, maar wel indirect een beslispunt van het statenvoorstel 

is, willen wij nogmaals in deze vergadering bevestigd hebben dat een selectie in plaats van alle niet-

wettelijke informatie in jaarrekening en begroting wordt weggelaten.  

 

Bij mobiliteit is dit voorjaar vooruitgang geboekt met het opstellen van de nieuwe visie op mobiliteit 

in de provincie Utrecht. De fractie van D66 is zeer tevreden met de wijze waarop dit nu gebeurt. De 

inbreng die Provinciale Staten tot nog toe hebben gehad bij de richting hiervan, is groot. De fractie van 

D66 verwacht dat dit de komende maanden zal leiden tot een breed gedragen visie, die ervoor zorgt 

dat de voor onze regio zo belangrijke bereikbaarheid wordt gewaarborgd, waarbij de leefbaarheid en 

de verkeersveiligheid met een gelijkwaardig belang worden meegenomen. 

Duurzaamheid is bij uitstek een onderwerp waarbij je vooruit moet denken. Binnen de provincie doen 

wij dat integraal, dus bij elk beleidsonderwerp. Dat is al vaak gezegd en het is vaak onderwerp van 

discussie. Dit voorjaar heeft het college van GS toegezegd helder te maken hoe dit in het vervolg gaat 

gebeuren. De notitie die daarover in de commissie MME is behandeld in combinatie met de Strategi-

sche Agenda laat zien dat duurzaamheid inderdaad overal een plaats gaat innemen. De tweede stap 

vooruit wordt dat dit in alle plaatsen concreet wordt gemaakt.  

 

Dit najaar ziet ook het nieuwe bodem-, water- en milieubeleid van de provincie het levenslicht. De af-

spraak die de coalitie heeft gemaakt om ons te richten op onze kerntaken wordt hierin voor een belang-

rijk deel uitgewerkt. Zo hebben wij rondom water sinds het nieuwe bestuursakkoord minder wettelijke 

taken gekregen, terwijl wij op het gebied van milieu juist extra aandacht willen voor handhaving van 

de eisen om een eerlijk speelveld voor alle ondernemers te realiseren. Wat goed duidelijk kan worden 

gemaakt in het nieuwe beleid, is hoe duurzaamheid hiervan integraal onderdeel wordt. Daarom zal de 

fractie van D66 bij de beoordeling van dit beleid haar aandacht met name hieraan besteden.  

 

De fractie van D66 vindt de credo's focus, vertrouwen en oplossingsgericht uit het collegeakkoord 

duidelijk terug in de aanpak van het college van ruimtelijke ordening en wonen. Wij zijn blij dat het 

college doelgericht wil investeren in gebieden waar de provincie het verschil kan maken. Het is goed 

om te zien dat het nu mogelijk is om de budgetten op te sparen om dat verschil te kunnen maken, in 

plaats van te proberen budgetten op te maken voor het einde van het jaar, wat op zichzelf al een hele 

vooruitgang is. 

Het is voorts niet de provincie die de voortrekkersrol vervult in gebiedsontwikkeling; dat doen de 

partners. Wij hebben er samen met het college vertrouwen in dat de gebiedspartners met mooie voor-

stellen komen waarop de provincie kan aanhaken.  

Qua oplossingsgerichtheid gaan we ook vooruit: het geld voor integrale gebiedsontwikkeling en de 

Kadernota Wonen kan bij elkaar gelegd worden om bijvoorbeeld binnenstedelijke ontwikkeling te ver-

snellen. Zo staat niet het individuele budget voorop, maar het integraal werken aan oplossingen. Dat 

spreekt ons erg aan. 

Wij kunnen gelukkig ook weer vooruit met de ontwikkeling en versterking van de natuur in onze pro-

vincie. Die zat volledig op slot door het besluit van het, intussen demissionaire, kabinet. De provincie 

investeert hier nu zelf een fors bedrag in en gaat er natuurlijk vanuit dat er straks ook in Den Haag 

wordt ingezien dat natuur geen kostenpost is, maar een investering die zich terugverdient. Een eerste 

stapje vooruit is in het Lenteakkoord gezet. Kortom, de provincie gaat vooruit, nu Nederland nog. 

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Meer met minder: het lijkt wel toveren wat dit 

college doet, maar gelukkig is dat niet het geval. We zien hier geen gegoochel met cijfers. Het college 
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voert, over het algemeen, een terughoudend financieel beleid en anticipeert op minder inkomsten. Dat 

is heel verstandig, want ons financiële toekomstperspectief is allesbehalve rooskleurig en bovendien 

onzeker, doordat er nog onduidelijkheid is over een aantal rijksbezuinigingen en decentralisaties. Het 

is mooi dat we een doorkijkje krijgen naar 2021, want regeren is tenslotte vooruitzien. Onze welge-

meende complimenten dus voor dit financiële huiswerk van het college. Een college dat zich toch ook 

wel gelukkig mag prijzen met bijna € 100 miljoen voor eigen beleid en intensiveringen; een luxe die 

het volgende college waarschijnlijk niet zal kennen. 

De ChristenUnie kiest voor inclusief besturen. Mens, milieu en markt – wij blijven het herhalen – 

moeten zich in evenwicht ontwikkelen, zonder dat het een ten koste gaat van het ander, en dat hoeft 

ook niet. Eerder hebben we al geconstateerd dat het college langs de randen van inclusief besturen 

gaat. De kerntaken van de provincie zijn nogal eenzijdig gedefinieerd, zoals bleek bij de bespreking 

van uw Strategische Agenda. Deze zou gebaseerd zijn op de Toekomstvisie Utrecht 2040, maar be-

langrijke onderwerpen ontbreken of worden ondergeschoven bij algemene, minder concrete thema's. 

Waar dat voor sociaal beleid te billijken valt, omdat dit vooral het gemeentelijke domein is, kiest het 

college ervoor om energie en water niet als speerpunten van beleid te benoemen. De eindrapportages 

klimaat en energie waren uiterst summier en bevatten nauwelijks aanbevelingen voor de toekomst. De 

commissaris schreef twee weken geleden echter het volgende in zijn blog: "Het besef dringt steeds 

breder door: als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog van dezelfde zaken kunnen ge-

nieten als wij doen, dan moeten we ons gedrag aanpassen. In Utrecht zijn we het erover eens: we wil-

len de kwaliteit van leven, zowel op sociaal-economisch als ecologisch terrein, behouden en we willen 

versterken waar we goed in zijn. We delen wat dat betreft de missie van Urgenda: Nederland sneller 

duurzaam te maken." Het college kan dit niet met de mond belijden, daarmee goede sier maken en 

vervolgens geen maatregelen treffen. Begrijp ons goed: we zien best dat er nauwelijks financiële ruim-

te is om grote programma's op te tuigen, maar nu is het veel te stil op dit front. Wij dachten nog even 

€ 6 miljoen uit Energiek Utrecht gevonden te hebben, maar wij hebben inmiddels begrepen dat dit 

geld vastzit in Groot Mijdrecht Noord en dat is natuurlijk prima. 

 

Het college wil het thema duurzaamheid uitwerken voor de drie thema's: gebiedsontwikkeling, mobili-

teit en bedrijfsvoering. Dat is een eerste stap, maar is het genoeg? Wanneer kunnen we die rapportage 

tegemoetzien? De ChristenUnie vindt dat onze provinciale overheid zich moet opstellen als bondge-

noot van de samenleving en initiatieven vanuit de samenleving moet ondersteunen, coördineren en fa-

ciliteren. We dagen het college uit hier nu echt werk van te maken en zouden graag zien dat hiervoor 

een coördinerend gedeputeerde komt, zoals dat ook geldt voor Europa en financiën. Graag een reactie 

van het college. 

 

Dan een heel ander thema: de bestuurlijke organisatie van de Randstad. Het is mooi dat we het niet 

meer over de structuur hoeven te hebben, maar over de inhoud. Het afschaffen van de WGR+-regio's 

is een goede zaak. Hierdoor zullen de OV-taken van het BRU worden overgeheveld naar de provincie 

en kunnen we het OV provinciebreed beter afstemmen. Hier en daar zitten nog wel wat gaten in de 

OV-structuur. Zo heeft het vorige college toegezegd alternatieven voor de PON-lijn in kaart te bren-

gen, de snelle busverbinding tussen Amersfoort en Veenendaal. We zijn benieuwd hoe het hiermee 

staat. Ook vragen we het college de mogelijkheden van fietssnelwegen integraal mee te nemen in het 

nieuwe verkeers- en vervoersplan. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur, ons nationale natuurnetwerk. Het is mooi dat in het Lenteakkoord een 

impuls van € 200 miljoen is afgesproken en we hopen dat we hiermee het natuurnetwerk in onze pro-

vincie net iets beter op de kaart kunnen zetten. Het college zet daar zelf ook stappen voor, namelijk 

door uit allerlei potjes geld te halen en over te hevelen naar de reserve ecoducten. Een greep in de 

budgetten voor Groot Mijdrecht Noord, Energiek Utrecht, Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven en 

Fonds stedelijk bouwen en wonen levert ongeveer € 5 miljoen op, net genoeg om één ecoduct te reali-

seren. Het gaat in tegen alle begrotingsregels, maar GroenLinks heeft haar kroonjuwelen binnen; wel-

geteld één dan. 

Natuurlijk, ook de ChristenUnie is voor ecoducten, maar laten we eerst de discussie voeren over een 

prioritering en fasering van de EHS. Dan kan wel eens blijken dat er veel urgentere knelpunten zijn 

dan een ecoduct. Zoals gedeputeerde Krol zei bij de begrotingsbehandeling 2011 in reactie op een mo-
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tie over dit onderwerp: "Als je ziet waar de schakels missen, dan kun je beter beslissen op welke plek-

ken je je resterende middelen nog wel inzet – op bijvoorbeeld wel een ecoduct of op bijvoorbeeld niet 

een ecoduct". En zo is het.  

 

Jeugdzorg. Eerder al is een motie over een regierol voor de provincie, nadat deze aanvankelijk werd 

weggestemd, uitgevoerd door het college. Het college zal zich ook inspannen voor een 'schone over-

dracht', zonder wachtlijsten, naar gemeenten. We zijn ontzettend blij met de inspanningen van het col-

lege op dit gebied. Om de transitie vanuit de Staten extra te ondersteunen, zijn wij voor instelling van 

een tijdelijke monitoringscommissie. 

 

Woningmarkt. Het is komisch om te zien dat het college tegenstribbelt als wij het uitdagen tot het uit-

voeren van de bovenregionale taak: het prioriteren van woningbouwlocaties in overleg met gemeenten 

en ontwikkelaars. Intussen loopt met medewerking van het college een pilot in Eemland en heeft de 

Food Valley de provincie Utrecht met succes gevraagd om dit proces ook daar te faciliteren. College, 

ga zo door. 

 

Leegstaande winkelpanden. Mede op initiatief van de ChristenUnie gaat het college onderzoeken wat 

er vanuit de provincie gedaan kan worden om leegstand van winkels terug te dringen. Een stevige aan-

pak van winkelleegstand wordt steeds meer urgent nu uit recente cijfers van Detailhandel Nederland 

blijkt dat de leegstand sneller toeneemt dan verwacht. Zelfs de Kamer van Koophandel heeft overhe-

den opgeroepen om met beleid te komen. Als wij ons willen inzetten voor een sterke regionale eco-

nomie, dan kunnen we dit probleem niet naast ons neerleggen. Ziet het college ook deze urgentie? 

Wanneer kunnen wij nadere stappen verwachten? 

 

Vergunningverlening en handhaving. Geen hip onderwerp, maar wel iets dat in de afgelopen jaren on-

der niveau is geweest en waarvoor nu structurele dekking moet komen. Bij regels horen nu eenmaal 

vergunningen en handhaving; er moet een goede balans tussen zijn. Is het college bereid hiervoor een 

voorstel te doen bij de begroting 2013?  

 

Het laatste onderwerp betreft cultuur. Het college investeert € 750.000 extra voor festivals. De Chris-

tenUnie vindt onze economische situatie niet zodanig dat we hier geld in moeten steken, wetend dat 

deze festivals zonder provinciale subsidie waarschijnlijk ook wel door zouden gaan. De ChristenUnie 

is voor het bevorderen van cultureel ondernemerschap. Een eerste opgave daarbij is het schrappen van 

regels voor subsidieverlening die dit ondernemerschap belemmeren. 

Huis Doorn moet het doen met de helft van de rijkssubsidie voor behoud en beheer van de collectie. 

We kunnen als provincie natuurlijk niet in het gat springen dat het Rijk laat vallen, maar nu zijn er 

plannen om het poortgebouw te verbouwen tot publiekscentrum. De ChristenUnie vindt dit een mooi 

initiatief. Het past prima in de plannen van Heel de Heuvelrug, waar geïnvesteerd wordt in de kwaliteit 

van natuur, cultuurhistorie en recreatie. We vragen het college of het ruimte ziet in de begroting voor 

een incidentele bijdrage, om Huis Doorn net dat duwtje in de rug te geven dat ze nodig heeft. Daar-

voor hebben wij een motie voorbereid die ik zal indienen. 

 

De ChristenUnie wenst de ambtelijke organisatie, leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Sta-

ten veel vreugde toe bij het uitvoeren van hun taken voor onze mooie provincie Utrecht. Wij geloven 

dat de zegen van God daarbij onmisbaar is. Daarom bidden wij voor ons en voor u allen om wijsheid 

en om Gods zegen bij het mooie werk dat wij voor deze provincie mogen verrichten. 

 

Motie M9 (ChristenUnie): bijdrage poortgebouw Huis Doorn 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van het staten-

voorstel Voorjaarsnota 2012; 

 

constaterende dat: 

 Huis Doorn een historisch landgoed is met een museale functie dat het leven en dood van de 

Duitse keizer Wilhelm II toont; 
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 van de Utrechtse buitenplaatsen Huis Doorn een van de meest publieksgerichte is; 

 Huis Doorn grote cultuurhistorische waarde heeft en een belangrijke trekpleister is van de ge-

meente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht; 

 de subsidieaanvraag van Huis Doorn een negatief advies heeft gekregen van de Raad voor Cul-

tuur; 

 in plaats van de benodigde € 517.000 (€ 237.000 euro - € 75.000 (huur) € 162.000 is toegekend 

voor beheer en behoud van de collectie; 

 de publieksfunctie niet langer wordt ondersteund; 

 Huis Doorn 52% eigen inkomsten genereert (het Rijk hanteert een vereiste inkomstennorm van 

17,5%); 

 130 vrijwilligers zijn betrokken bij beheer en onderhoud van Huis Doorn, de collectie en het 

landgoed; 

 

overwegende dat: 

 plannen voor de verbouwing van het poortgebouw tot bezoekerscentrum op de plank liggen; 

 de publieksfunctie van Huis Doorn uitstekend past binnen de provinciale ambities voor Heel de 

Heuvelrug, waar natuur, cultuur(-historie) en recreatie samengaan; 

 voor de herinrichting van het poortgebouw, inclusief het verbeteren van de parkeerplaats, een 

incidentele bijdrage van € 500.000 benodigd is; 

 een incidentele bijdrage van de provincie Utrecht niet strijdig is met het uitgangspunt dat de pro-

vincie geen structurele subsidies van het Rijk zal overnemen; 

 met een incidentele bijdrage voor de verbouwing van het poortgebouw de publieksfunctie van 

Huis Doorn wordt versterkt; 

 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

bij de begroting 2013 een voorstel te doen voor een substantiële bijdrage aan Huis Doorn ten behoeve 

van de inrichting van het poortgebouw als bezoekerscentrum. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De 

motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn van die grappen die je je leven lang ont-

houdt. Met een ervan wil ik beginnen en die gaat over Honecker, de vroegere DDR-partijleider, de 

communistische partijleider. Ik zie de heer Dercksen instemmend knikken; hij heeft dat nog mee mo-

gen maken. Economisch was het in de DDR, zoals bekend is, nogal beroerd gesteld en er was Koude 

Oorlog en Honecker sprak regelmatig het partijcongres of welk gremium dan ook toe om te vertellen 

dat het iedere dag weer een stukje beter ging. Sprekend over de economische politiek van de DDR zou 

hij gezegd hebben tijdens een van de conferenties of congressen: "Kameraden, stonden wij gisteren 

aan de rand van de afgrond, vandaag zijn wij een stap verder."  

Ik moet vaak denken aan deze grap, ook met betrekking tot onszelf, want ook wij balanceren ondanks 

de vrijemarkteconomie aan de rand van de afgrond. Zijn dat nu de problemen van het stelsel, zijn dat 

problemen van slechtwillendheid van leidinggevende kringen? Dat is, naar onze mening, niet te ont-

kennen. De sturende invloed van de financiële sector is onmiskenbaar en veel te groot. De belangrijk-

ste vraag die er nu echter is, is: hoe komen wij uit deze benarde situatie? Dat begint naar mijn idee met 

de erkenning van de tijd dat wij als samenleving, als overheid, als bedrijfsleven en alle groepen die je 

maar wilt noemen, op een te grote voet hebben geleefd in de laatste decennia, dat er te gemakkelijk ge-

leend kon worden en dat dat ook gedaan is, dat dit bevorderd werd door een bonuscultuur en de con-

sument heilig is verklaard met vliegreizen van minder dan € 100 naar Zuid-Frankrijk, dat vlees als ki-

loklapper verkocht werd en dat wij onze aardgasopbrengsten grotendeels hebben gebruikt voor con-

sumptie en amper voor investeringen in de infrastructuur. 

Waar wij nu voor staan is dat overheden, bedrijven, huishoudens en noem maar op, te veel hebben uit-

gegeven en te veel hebben geleend. Je denkt dan: bij de bank. In wezen is lenen echter een wissel trek-
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ken op de toekomst. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, maar wel als er te veel geleend is of 

als het vertrouwen weg is dat deze schuld gerepareerd kan worden. Die schuld, niet zozeer de provin-

ciale als wel de landelijke, nationale en internationale schuld, is niet alleen gigantisch, maar ook mag 

niet verwacht worden dat die schuld in de komende generaties ingelost kan worden. Er is in de ko-

mende jaren namelijk geen substantiële productiviteitsstijging te verwachten, geen substantiële volu-

mevergroting van de economie: de twee elementen waarmee de afgelopen crisis kon worden opgevan-

gen en schulden konden worden afbetaald. Dan hebben wij nog de torenhoge schulden die de staat 

sowieso heeft. De crisis zal dan ook, zoals sommigen al hebben gezegd, de komende jaren steeds 

zichtbaarder en voelbaarder worden. Geen kabinet zal na 12 september iets anders kunnen doen dan 

doorgaan met bezuinigen; zwaar bezuinigen. Dat is misschien een droog cijfermatig verhaal, maar niet 

te ontkennen, helaas.  

Dit stelt ook eisen aan ons provinciaal beleid. De fractie van GroenLinks kijkt dan ook naar de voor-

jaarsnota, niet alleen of daarin op een adequate wijze het coalitieakkoord dat wij vorig jaar gesloten 

hebben, is verwerkt, maar ook of de voorjaarsnota een goede reactie geeft, althans naar vermogen, op 

de crisis en de effecten die eruit voort kunnen vloeien. Natuurlijk, het provinciaal deel in het nationaal 

financieel beleid is heel gering, maar niet verwaarloosbaar. De eerste bijdrage die de voorjaarsnota le-

vert, is naar ons inzicht dan ook een goede, namelijk doorgaan met het behoedzaam financieel beleid.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Kan de heer Nugteren uitleggen hoe het financieren 

of subsidiëren van kleedhokjes voor de hockeyers meehelpt aan het verbeteren van de economie? 

Daarbij heb ik nogal wat twijfels, eerlijk gezegd. 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Dat begrijp ik. Ik kom daarop zo dadelijk terug. 

Mevrouw Mineur zal haar antwoord krijgen. 

Het behoedzaam financieel beleid, ingezet bij het coalitieakkoord, is een wens die wij al jaren hebben. 

Om te komen tot een duurzaam financieel evenwicht, is nu veel beter verwoord dan in de vorige voor-

jaarsnota toen daarover al wat werd gezegd. Dat is goed om ons te behoeden voor tegenvallers in de 

toekomst. Nogmaals, geen leuke boodschap, maar onvermijdelijk.  

 

De overschotten die er wel in staan, en waar sommigen ook naar kijken, zijn er, maar het betekent ze-

ker nog niet dat deze in hun geheel beschikbaar gesteld kunnen worden voor beleidsdoelen. Mogelijk 

incidentele situaties daargelaten, is de lijn dat er rekening gehouden moet worden met tegenvallers al-

tijd nog de beste. Sinds de vorige raming moet er al voor € 5 miljoen aan tegenvallers opgevangen 

worden aan minder treasurybaten en opbrengsten van de opcenten. Recent kwam daar nog de junicir-

culaire bij, waarnaar sommigen al verwezen, die aangaf dat wij uit het Provinciefonds voor dit en vol-

gend jaar al weer € 2 miljoen minder zullen mogen ontvangen. Dan staan er in feite al nieuwe kabi-

netsplannen te wachten, die wat mij betreft de gedachte oproept dat provincies niet de grootste priori-

teit hebben in het Haagse circuit. 

 

Naast bezuinigingen en behoedzaam financieel beleid is het noodzakelijk te blijven investeren in de 

samenleving en natuur. Dat doet de coalitie ook en dat is terug te vinden in de voorjaarsnota. Er blijft 

geïnvesteerd worden in natuur, er blijft geïnvesteerd worden in cultuur: om maar twee sectoren te 

noemen die kwetsbaar zijn in crisistijden.  

De economische en daarmee samenhangende politiek van het provinciaal bestuur is eveneens van be-

lang. De regio Utrecht behoort tot de sterkste economische regio's van Europa met de bijbehorende 

werkgelegenheid; ruim 20% in deze regio is er op de een of andere manier aan verbonden en dat vergt 

evenwel onderhoud en investeringen. De aantrekkelijkheid en de dynamiek van de regio speelt hierbij 

een belangrijke vestigingsfactor. Wij horen dat steeds opnieuw. Utrecht behoort ook tot de gebieden, 

waar de demografische druk voorlopig niet zal afnemen en waar vanwege de landelijke centrumfunctie 

ook de mobiliteitsvraagstukken groot zijn. 

 

Utrecht kent als regio een enorme samenhang met andere regio's; niet alleen de Randstad, maar ook 

Eindhoven en de regio Ede. Het is echter toch een eigen regio, met een eigen profiel en eigen vraag-

stukken en kansen. Wij vinden het vorig jaar vastgestelde economische beleid "Focus op kennis en 

creativiteit, een goede bijdrage aan de verdere versterking en handhaving van onze economische posi-



 60 

tie, die – nogmaals – niet alleen maar specifieke groepen ten goede komt, maar de hele samenleving. 

Toch in dit verband een vraag. Er is in de discussie en in de afronding van de discussie over de Rand-

stadontwikkelingen sprake van geweest dat er een economische agenda komt voor de noordvleugel. Ik 

zou het college willen vragen hoe het daarmee staat.  

 

Investeringen blijven er ook gedaan worden in zaken als binnenstedelijk vernieuwen, openbaar ver-

voer, mobiliteit en bedrijventerreinen, maar meer dan ooit doen wij dat door heel gerichte interventies 

en niet door breed financieren. Dat is ook wat de provincie kan betalen en waar de provincie haar rol 

beter in kan vinden. Tegen deze achtergrond, dan kom ik ook op de vraag van mevrouw Mineur, vin-

den wij een garantiestelling ten behoeve van het hockeycentrum – niet zozeer omdat het hockey be-

treft, maar om dat het een centrum is – te verantwoorden. Als het sport zou zijn geweest, dan zou de 

provincie hebben moeten zeggen: "Dat behoort niet meer tot onze taak, dat doen wij niet." Dit maakt 

echter deel uit van het versterken van de infrastructuur en het heeft een regionale en nationale en zelfs 

internationale betekenis en het versterkt daarmee de zichtbaarheid van deze regio, waar op zichzelf 

niks mee is.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Als wij inderdaad scheppen geld over hadden, dan 

mocht de heer Nugteren van mij gerust een half miljoen aan die kleedhokjes besteden. Wij hebben op 

dit moment echter te maken met een economische crisis en dan is het niet handig hierin een heleboel 

geld te steken. Dan kun je beter zorgen dat het geld terechtkomt bij de mensen met een laag inkomen, 

want zij gaan het uitgeven en daardoor krijg je de economie weer op gang. Het bouwen van kleedhok-

je is natuurlijk mooi, maar ik vind het eerlijk gezegd onbegrijpelijk dat de fractie van GroenLinks met 

zo'n voorstel komt.  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Verrassingen zijn nooit uitgesloten, mag ik wel 

zeggen.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! In de motie die de heer Nugteren ongetwijfeld 

goed kent, wordt aangedrongen op het anticiperen op de bouw van enkele studio's ten behoeve van het 

NHC. Ik heb begrepen dat ten behoeve daarvan de rode contour verlegd moet worden, omdat die op 

een redelijk kwetsbare plek ligt, daar waar de A27 behoorlijk van invloed is. Is de heer Nugteren zich 

daarvan bewust en onderkent hij dat? Wat vindt hij hiervan? 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Het betreft om te beginnen niet zozeer de kleed-

hokjes. Dat zijn zaken die gefinancierd worden door de vereniging, de gemeente en het NOC. Het gaat 

hier om een aanvulling met betrekking tot de mogelijkheid er een nationaal centrum van te maken met 

verblijfsmogelijkheden.  

Wij hebben ons natuurlijk vergewist van die rode contour en wij hebben overlegd met onze fractie in 

de stad. Volgens mijn informatie heeft men gezegd, al was het met pijn in het hart, dat het desondanks 

wel te doen is, ook op die plek. Het betreft een heel marginale wijziging. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Mineur spreekt over kleedhokjes. Ik 

weet niet wat haar ervaring met sport is, maar als het gaat om een technische ruimte, dan is dat echt 

wel iets meer dan 'kleedhokjes'. Wij hebben het al gehad over al die samenwerkingsverbanden met het 

UMC, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Dat heeft allemaal te maken met innovatie, 

met stage lopen en noem maar op. Nogmaals, het is een stuk breder dan alleen maar kleedruimtes. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb even gekeken hoeveel leden de Hockey-

bond heeft. Dat zijn er 230. Ik zou willen voorstellen dat zij een kleine contributieverhoging betalen 

van misschien drie euro per jaar of verspreid over drie jaar. Ik ken de leden van de VVD- en de D66-

fractie een beetje en volgens mij moet dat best lukken zonder interventie van de overheid.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het is eigenlijk bizar hoeveel aandacht het 

NHC krijgt, terwijl er zoveel andere dingen in het land spelen. Ik proef in het antwoord van de heer 

Nugteren enige onzekerheid en enige twijfel over wat er precies gebeurt op die plek waar die studio's 
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van het NHC zijn gepland. Ik zou graag – dat kan eventueel in de beantwoording van de gedeputeer-

de – scherper willen krijgen wat er precies gebeurt en waar dat precies gebeurt. Aan de heer Nugteren 

vraag ik of dat leidt tot een redelijke aantasting van de daar toch al beperkte en kwetsbare natuur en 

omgeving. Is hij dan bereid dit punt te heroverwegen?  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Die onzekerheid is niet aanwezig. Die kwetsbare 

natuur is vooral aan de andere kant van de rijksweg. Het gaat hier om een heel kleine strook tussen de 

sportvelden en de rijksweg. Het is een fractie van het geheel, om het maar even zo te zeggen.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer een rekeningresultaat van 

ruim € 500.000 in de plus. Ik constateer een junicirculaire met ruim € 2 miljoen in de min. Dat saldeert 

bij mij € 1,5 miljoen over dit jaar. Voor volgend jaar is het niet anders. De heer Nugteren legt een 

voorstel neer van € 600.000 garantstelling c.q. investering voor de hockeyvereniging. Hoe ziet het fi-

nancieringsdekkingsvoorstel van de heer Nugteren eruit? 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Het komt pas eind volgend jaar aan de orde dat 

daarvoor eventueel financiering is. Men moet nu verder kunnen gaan met het ontwikkelen van de 

plannen; die zijn nodig om vergunningen te kunnen krijgen. Dit is een traject dat pas eind volgend jaar 

afloopt.  

In de tussentijd, en dat is ook de bedoeling, zal men verder moeten gaan met het werven van de spon-

sors. Het is ook niet de bedoeling dat wij het garantiestelling noemen en dat men het geld zomaar 

krijgt. Er moet een prikkel in zitten – en dat kan ook best – om het voor het grootste gedeelte verder 

gesponsord te krijgen. Als je nu echter zegt dat men het zelf maar moet sponsoren, dan zijn er geen 

mogelijkheden meer dat in de bouwplannen te verwerken, enzovoort. Zo zit het in elkaar.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer dat de heer Nugteren een 

sprong voorwaarts neemt zonder een dekking te hebben. In mijn beleving is dat geen gezond financi-

eel besturen van onze provincie.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de behoefte aan een beleidsinhoudelijke 

vraag op het gebied van sport. Wij hebben ook mevrouw Versteeg al gehoord en andere woordvoer-

ders van de coalitie. Wij maken scherpe keuzes. Sport is onder andere geen kerntaak meer van deze 

provincie. Er wordt € 400.000 bezuinigd op sport, op breedtesport, op Sportservice Midden-

Nederland. Dat betekent dat kinderen in achterstandswijken die te dik zijn, straks niet meer kunnen 

sporten. De heer Nugteren gaat hier met droge ogen verkondigen dat er wel € 600.000 is om de kleed-

hokjes van een hockeyvereniging te sponsoren. Ik vind dat echt onbestaanbaar. 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb daar inderdaad droge ogen over. Ik vind 

de voorstelling van zaken niet correct. Dat van die kleedhokjes is natuurlijk gemakkelijk gezegd en ik 

snap dat de heer Driehuijs dat doet. Daar gaat het niet om. Ik zei net dat de provincie heel gericht in-

tervenieert, kleine projecten stimuleert. Dit project past naar ons idee in de versterking van de infra-

structuur aan die kant van de stad, die – om dat eraan toe te voegen - sowieso meer impuls zou mogen 

hebben. Dat doe je op die manier. Het gaat niet primair over sport, want als het sport was geweest, dan 

hadden wij gezegd: "Dat doen wij niet meer." Als het gaat over het economisch versterken en over de 

aantrekkelijkheid, dan zeggen wij dat je de kansen moet pakken als ze er zijn.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij zeggen dan als PvdA: "Laten wij ook de 

sociale infrastructuur en de maatschappelijke infrastructuur versterken." Daar heeft de heer Nugteren 

kennelijk geen oog voor. Dat is een keuze. Laten wij elkaar hier dan niets gaan aanmeten, zoals wij 

vanochtend ook hebben moeten aanhoren. Ik kan alleen maar constateren dat wij hierover fundamen-

teel op inhoud met elkaar van mening verschillen.  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Als de heer Driehuijs er behoefte aan heeft dat te 

constateren, dan mag hij dat doen. Ik ben het er niet mee eens. Dit zijn projecten, zoals geldt voor heel 

veel investeringen in het economisch domein, die een uitstraling hebben. Je investeert niet in weinig 
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geschoolde arbeid. Je investeert ook in hogere projecten, met als effect dat daar allerlei werkgelegen-

heid uit voortkomt. In de plannen, die de heer Driehuijs overigens kent, is uitgerekend welke economi-

sche spin-off hiervan komt. Dat zijn zaken waar je wel aan voorbij kunt lopen, maar die spelen ook 

een rol. Bij een dynamische regio hoort een stevige overheid. De voorjaarsnota gaat hier verder op in.  

 

Dan wil ik met name nog aandacht vragen voor het punt van het versterken van het provinciale appa-

raat en de ontwikkeling van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst). Dat is een belangrijke ontwikke-

ling, ook om allerlei soorten beleid adequaat uit te kunnen voeren en te kunnen optreden als goede ge-

sprekspartner van gemeenten en andere partijen. Ik zou graag willen horen van het college of er al 

meer te melden is over de vorming van de RUD's.  

Sprekend over het functioneren van de provincie: is er al wat meer te zeggen over de behandeling van 

het regeringsvoorstel om de WGR+-regio's op te heffen en hoe wij daarmee verder gaan? Dat vraag ik 

ook in het licht van de vragen en de motie die door de fractie van de SP zijn ingediend, omdat er te-

recht een probleem wordt gesignaleerd. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in het openbaar vervoer 

bij het BRU: wij krijgen dat over. Ik veronderstel dat het college daarover al met partners in gesprek 

is, maar wij zouden daarover graag wat meer horen. 

 

GroenLinks kiest ervoor om in die gedachte, namelijk gericht optreden, te zoeken naar de mogelijkhe-

den om de provincie economisch en anderszins te versterken, het provinciaal beleid vorm te blijven 

geven. Niet door tegengestelde opvattingen op te zoeken of uit te vergroten, maar door weloverwogen 

voort te gaan met de zaken die wij belangrijk vinden. In deze voorjaarsnota kunnen wij ons dan ook 

goed vinden. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog een vraag voor de heer Nugteren. 

Hij had nogal een aanklacht tegen de consument. Dat gaat maar op vakantie en eet maar vlees en al die 

verschrikkelijke dingen. Daar betaalt men overigens gewoon zelf voor. Hoe zit het met de consument 

van kunst en cultuur? Dat zijn vaak mensen die daarvoor niet eens zelf betalen of slechts deels.  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Voor heel veel dingen die wij doen, zoals vakan-

tiereizen, wordt wel betaald, maar niet voor wat het kost. Daar gaat het ons om. Wij betalen voor een 

heleboel zaken al heel lang niet meer wat het werkelijk kost. Dat heeft te maken met het voedsel dat 

steeds goedkoper wordt gemaakt. Het heeft te maken met vliegreizen onder de honderd euro naar 

Zuid-Frankrijk. Dat soort zaken. Daar heb ik het over. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! De heer Nugteren moet dat even uitleggen, 

want ik ben met stomheid geslagen. Men betaalt niet voor wat het kost? 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Nee.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Wilt u proberen het uit te leggen? 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik zie aan de ogen van de heer Dercksen dat hij 

van plan is het überhaupt niet te aanvaarden. Dat is vervelend. Als je kijkt wat de werkelijke kostprijs 

is om met een vliegtuig naar Zuid-Frankrijk te vliegen, dan kan dat nooit € 100 zijn.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Dat betekent dat Transavia morgen failliet is. 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Nee, dat doet Transavia heel slim. Dat doet 

Transavia door goedkope en dure tickets uit te geven. Er ontstaat dus een gewoonte en een gewenning 

dat je daar voor € 100 naartoe kunt. Daar betalen wij dus niet voor. Er wordt niet betaald voor de kero-

sine, er wordt amper betaald voor de belastingen die nodig zijn voor de vliegvelden en noem maar op.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik betaal voor kerosine. Er zit een energietoe-

slag op tickets.  

 



 63 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Iedereen die kijkt hoe wij omgaan met onze na-

tuur, hoe wij omgaan met ons voedsel, moet constateren dat wij dan niet betalen voor wat het werke-

lijk kost. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik sta te twijfelen of ik het rijgedrag van de 

fractie van de heer Nugteren aan de kaak moet stellen. Ik zal dat maar niet doen.  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben op de fiets. Vrij simpel.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Wij leven in een crisistijd en het eind is 

nog niet in zicht. Nog vele extra bezuinigingen zullen op landelijk niveau genomen moeten worden, 

terwijl overigens tegelijkertijd het geld met bakken naar de zee van failliete Zuideuropese landen 

wordt gedragen. Dit alles maakt duidelijk dat voorzichtigheid op financieel gebied voor ons allen lei-

dend moet zijn bij deze voorjaarsnota.  

De opzet van de voorjaarsnota/kadernota is prima. Het blijft altijd een uitdaging het voor iedereen 

leesbaar en inzichtelijk te maken, maar dat is een utopie, denk ik. Wat de fractie van de SGP betreft is 

deze uitvoering hier een mooie stap voorwaarts.  

 

Het beeld dat er ligt roept enerzijds tevredenheid op. Er is immers – op papier – een sluitende meerja-

renbegroting. Een feit is dat het coalitieakkoord prima verwerkt is in de begroting en zo ook in de 

voorjaarsnota. Zijn wij daar echter gelukkig mee? In grote lijnen wel. Er blijven voor de fractie van de 

SGP in elk geval een paar punten over waarmee zij grote moeite heeft. Om te beginnen de cultuurpa-

ragraaf. Deze bevat een fors aantal zaken, die of onderbedeeld zijn of die echt niet tot de kerntaken 

van onze provincie behoren. Met verbazing zien wij dan ook nu voorstellen langskomen om daaraan 

meer geld dan al gepland is te willen uitgeven. Daarbij verbaast mij ook de bijdrage van de heer Nug-

teren. Hij noemde Oost-Duitsland, om het zo maar even te noemen, en het geld dat vanuit de aardolie 

kwam, en voor ons: uit gas en uit energiemaatschappijen. Die parallel ligt hier eigenlijk net zo. Wij 

hebben daarmee reserves gevormd en daar strooien wij kwistig mee rond. Is dat dan gezond financieel 

beleid? 

 

Onze norm "hoe gaan wij om met onze kerntaken en onze taken", is vertolkt in de Bijbel. Wij zijn er-

van overtuigd dat het naleven van die normen voor onze gehele bevolking van zeer groot belang is. 

Voor de cultuurparagraaf betekent dit concreet dat wij een x-aantal dingen niet tot de kerntaak van de 

provincie vinden behoren. Er blijft daar echter geld heen gaan, terwijl dingen die ons vanuit cultuur-

historie overgedragen zijn, er soms wat bijbungelen. Dan heb ik het over het cultuurhistorisch erfgoed.  

Daarnaast hebben wij moeite met de inhoud van een aantal cultuurprogramma's en het feit dat veel 

evenementen op zondag plaatsvinden.  

 

Wij zijn blij met de doorkijk in de voorjaarsnota tot 2021. Als wij daar de uitwerking van de junicircu-

laire, die wij net gekregen hebben, naast leggen, dan wordt duidelijk dat wij niet al te krampachtig 

moeten zijn, maar dat wij wel onze zaak als een goed rentmeester – een prachtig woord uit de Bijbel –

 moeten beheren. Naar onze overtuiging past potverteren daar niet bij. Als wij de laatste jaren bekij-

ken, dan kunnen wij niet anders dan constateren dat onze reserves in grote sprongen verdampen. Al-

leen al in 2011 is dat € 48 miljoen. Daaraan moet, wat de fractie van de SGP betreft, een einde komen. 

Wij moeten de uitgaven kritisch tegen het licht houden. Is er bij de provincie dan eigenlijk wel sprake 

van een structureel evenwicht? 

Wij vinden het slim dat het college de termijn van de incidentele lasten, zoals die in de uitleg van het 

BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) op drie jaar gezet wordt, hier probeert op te rekken naar 

vier jaar. Wij zijn het daarmee echter niet eens. Op het moment dat je dat aan de start van een coalitie-

periode neerzet, dient het die periode uit. Als je dat over twee jaar doet, dan rol je ook over de termij-

nen heen. Dus in onze beleving is het geen valide argument – pagina 29 – dat daar neergezet wordt. 

Wij zijn het daarmee dus niet eens. Juist door die structuur is de kans op een jojo-effect, afhankelijk 

van de coalitiesamenstelling, alleen maar groter aan het worden. De fractie van de SGP is van mening 

dat je dezelfde lijn moet aanhouden die de provincie hanteert bij het provinciaal toezicht op onze ge-
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meenten. Daar hanteren wij tot op heden drie jaar. In onze beleving moet je dan voor jezelf dezelfde 

maatlat hanteren.  

 

Op pagina 30 van de voorjaarsnota wordt uitzondering 2 voorgesteld: grote wegen en werken. In feite 

wordt hier gezegd dat je die eigenlijk als structureel moet bezien. Daarmee ben ik het wel eens, maar 

dan nog een stap verder. Wij zien nu in de jaarrekeningen telkens een fors rekeningoverschot. Dat 

overschot is het gevolg van een aantal onderbestedingen. Wanneer ontstaan onderbestedingen? Mede 

doordat er geen heel strak plan onder ligt, waarop je elkaar continu aanspreekt. Op het moment dat er 

bijvoorbeeld een heel goed plan ligt onder het wegentraject, kun je daarvoor een voorziening vormen. 

De vraag aan de gedeputeerde is of een voorziening niet beter op zijn plaats zou zijn dan er een reserve 

van te maken. Dan ligt er een plan en dan hebben de Staten veel meer tools in handen om onze contro-

lerende taak uit te voeren.  

Er wordt door het college hard gewerkt aan de vorming van een grote pot voor een drietal ecoducten. 

Miljoen investeren in projecten, waarvan de effecten niet te kwantificeren zijn. De effecten die wij wel 

kunnen kwantificeren zijn onwenselijk. Aan het eind van het liedje schieten wij dus het wild weer af. 

Dat kan toch niet waar zijn? Waarom wil het college zoveel geld investeren in projecten, waarvan de 

gevolgen onwenselijk zijn? 

Verder staan in het meerjarenperspectief zes punten opgesomd, waarvan wij nog niet weten wat de 

werkelijke cijfers zijn. Pas op de plaats dus, is het devies. Voor 2012 is in elk geval nu al een tekort 

van € 1,5 miljoen in beeld. Dat geldt ook voor 2013, als wij de juni-circulaire er even naast leggen. 

Wij zitten dus op dit moment met cijfers op tafel, waarvan wij zeggen: "Sluitend is het niet." Wanneer 

kunnen wij van het college concrete voorstellen verwachten om deze gaten te dichten? Heeft het colle-

ge er dan geen grote moeite mee als hier voorstellen op tafel komen die dat probleem alleen nog maar 

groter maken? 

 

Wij zullen eerder moeten bezuinigen dan er geld bij te moeten doen. Enkele suggesties die wij willen 

meegeven: 

 Het versoberen in plaats van het intensiveren van het festivalbeleid. Het is geen kerntaak van on-

ze provincie.  

 Het project Vrede van Utrecht, Culturele Hoofdstad 2018 daaraan mede gekoppeld, mag wat ons 

betreft vervallen. 

 Kunst- en cultuureducatie mag versoberen. 

 Ecoducten niet uitvoeren. Een deel van het geld besteden aan belangrijkere projecten en een deel 

van het geld toevoegen aan de reserve die wij straks hard nodig zullen hebben. 

 

Een laatste punt van zorg in de voorjaarsnota is het grote stuwmeer aan verlofuren, eigenlijk gerela-

teerd aan de jaarrekening. Wij hebben begrepen dat het college beleid aan het maken is om paal en 

perk te stellen aan dit spaargedrag, zoals ik het maar even noem. De risico's die daaraan verbonden 

zijn, zijn onacceptabel. Wanneer krijgen wij duidelijkheid over het plan van aanpak van het college 

hoe hiermee omgegaan wordt richting de toekomst? 

 

Tot slot de term duurzaamheid. Het college omschrijft zelf in zijn aanbiedingsbrief dat het een contai-

nerbegrip is. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, 

economische en sociale belangen. Laten wij vandaag die laatste term nog even tegen het licht houden.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Even een vraag voor de heer Van Wikselaar. De 

heer Van Wikselaar schetst een aantal doemscenario's. Misschien is de Bijbel daarvoor trouwens wel 

een goede inspiratiebron. Dat weet ik niet precies. Dat doet de heer Van Wikselaar op grond van de 

voorjaarsnota die nu voorligt. Ook vorig jaar hadden wij een voorjaarsnota en ook een najaarsnota, die 

beide aangaven: "Mensen, het gaat helemaal niet goed." Vervolgens hielden wij € 17 miljoen over. De 

vraag is welke waarde de heer Van Wikselaar hecht aan die cijfers, op grond waarvan hij allerlei din-

gen wil afschaffen dan wel op allerlei dingen sterk wil beknibbelen.  
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De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Eerst een opmerking over de doemsce-

nario's. Ik zou de heer De Kruijf heel graag een Bijbel willen aanbieden, zodat hij eens kan kijken 

welk licht daarin zit. Dat licht is namelijk sterker dan de doemscenario's. Dat is het mooie.  

Als het gaat om de betrouwbaarheid van de cijfers, dan weten wij dat wij met elkaar aan het sleutelen 

zijn om dat scherper te krijgen. Terecht constateert de heer De Kruijf met ons dat er uiteindelijk aan 

het eind van het liedje meer overbleef dan er gepland was. Dat is een zaak die in feite niet wenselijk is. 

Als wij dan kijken naar wat de oorzaken daarvan zijn, dan zien wij dat er heel veel werk dat wel ge-

pland is, niet uitgevoerd is – de ene heel grote post – en dat de andere grote post het stuwmeer aan ver-

lof is dat niet opgenomen is en dat in feite een claim op de toekomst legt. Als je dat concreet bekijkt, 

betekent het dat er in feite dus geen ruimte is. Die verplichting voor het werk, de verplichting om je 

CAO-afspraken over de vakantiedagen na te komen, blijft er liggen. Dus die claim op de toekomst 

blijft er ook liggen. Dat biedt onzes inziens geen ruimte.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Over de vraag hoe vorig jaar die onderbesteding 

is ontstaan, kunnen wij wellicht nog wel een keer de discussie voeren. De vraag is nu echter of de heer 

Van Wikselaar weet hoe de cijfers van dit moment een representatie geven van de feitelijke situatie. Ik 

twijfel daaraan. Anders gezegd: ik weet dat gewoon niet. De heer Van Wikselaar weet dat blijkbaar 

wel, anders zou hij niet van die drastische maatregelen voorstellen. Mijn vraag is waar hij de zekerheid 

vandaan haalt dat de cijfers nu wel kloppen, terwijl de cijfers vorig jaar op een aantal momenten aan-

toonbaar niet klopten.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben bij de analyse van de jaarre-

kening geconstateerd wat de grote oorzaken zijn van het ontstaan van het rekeningoverschot. Dat was 

voor ons op dat moment aanleiding het college te vragen welke plannen uitgevoerd zouden worden, 

zodat wij daarop meer grip zouden krijgen. Dat kan natuurlijk nooit het effect hebben om nu te zeg-

gen: "Die cijfers waren niet zo betrouwbaar, laten wij nu maar … ." Nee, zeker met de signalen die op 

ons afkomen op economisch vlak, kan dat voor mij nog steeds geen vrijbrief zijn om te zeggen: "Dan 

kunnen wij nog wel wat meer gaan doen, want het zal nog wel meevallen." Dat is niet de lijn die de 

fractie van de SGP hierin zal volgen.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Een mooie Bijbel is nooit weg, dus als de heer 

Van Wikselaar er een heeft, dan …  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Zonder meer. Die komt de kant van de 

heer De Kruijf op. Als hij belooft de Bijbel te lezen, zou ik er haast bij willen zeggen.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De heer Van Wikselaar legt de lat wel erg hoog.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat erom: waarom doen wij het? 

Toch? Als wij praten over duurzaamheid, dan is dat iets wat erbij hoort. Ik sprak net de zin: "Bij duur-

zame ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale 

belangen." Die laatste term wil ik vandaag even tegen het licht houden. Sociale belangen: wij hebben 

gevoel voor de noden van de medeleden van de samenleving. Hebben wij dat gevoel hier met elkaar 

ook? Net als Abraham, die de Here keer op keer bad om het volk te redden. Dat deed hij niet voor 

zichzelf. Dat deed hij voor zijn medemens. Een schitterend beeld, dat ook voor ons van groot belang 

is. Dan gaat het om het belang van het volk. Dan hebben wij het over het volk voor de toekomst, in 

onze beleving de eeuwige toekomst. Als dat de drijfveer kan zijn, is er sprake van duurzaamheid: 

duurzaamheid gericht op de toekomst, die eeuwige toekomst. In dat licht willen wij de begroting 2013 

graag uitgewerkt zien. Bij de nadere uitwerking van de voorjaarsnota wenst de fractie van de SGP het 

college en ons allen als Staten met het werk dat daaraan gekoppeld is, Gods zegen toe.  

 

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! 50Plus begrijpt dat de voorjaarsnota een voort-

vloeisel is uit het coalitieakkoord, maar in de afgelopen anderhalf jaar zijn wij in een ander vaarwater 

gekomen en dan zou je toch een beetje verwachten dat er een bijstelling komt. Op dit moment is de ba-
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lans met de werkelijkheid een beetje zoek. Wij vinden namelijk dat de geconstateerde overschotten 

niet alleen geïnvesteerd moeten worden in het realiseren van de beloofde ecoducten.  

In het openbaar vervoer zijn nog veel verbeterpunten te realiseren. Dit is vooral van belang voor de 

mobiliteit van ouderen om zich vanuit de kleinere kernen, waar nauwelijks nog voorzieningen zijn, te 

kunnen verplaatsen. Natuurlijk wil 50Plus dat de voorzieningen in de kleine kernen op peil blijven, 

maar op dit moment lopen door het huidige bezuinigingsbeleid en de recessie – denk aan het sluiten 

van bibliotheken, muziekscholen, winkels, et cetera – de voorzieningen in de kleine kernen hard ach-

teruit.  

De ecoducten, toegezegd aan GroenLinks. Net is gezegd door mevrouw Dik dat gedeputeerde Krol 

een onderzoek zou laten doen waar de knelpunten zitten en wat er beter of noodzakelijker is dan een 

ecoduct. Daar wachten wij dan nog maar even op. Ik vind het heel belangrijk, als dat onderzoek inder-

daad gedaan wordt, precies te horen of de ecoducten wel nodig zijn en wat wij daar anders voor zou-

den kunnen doen. 

Een economie is belangrijk, maar het is meer dan een werknemer die over de snelweg zoeft naar het 

werk. Economie is ook de consument, die in zijn eigen dorp of elders bij de kleine middenstand zijn 

geld besteedt.  

Ook wil 50Plus de opmerking maken dat het vele geld dat nu begroot is om in 2018 Utrecht culturele 

hoofdstad van Europa te laten worden, niet in verhouding staat tot de bezuinigingen in de theater- en 

muziekwereld. Ik kom daarop bij agendapunt 10 nog verder terug. 

 

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! Hoera, het is een jongen. Wij noemen 

hem Evert. Evert is een wolk van een zoon van de trotse ouders Joop en Ria. De fractie van de SP gaf 

het net al aan. Ik heb het hier over het jonge slechtvalkje bovenop het Provinciehuis. Evert bracht bijna 

een mediahype teweeg en in het  Provinciehuis werd zowaar beschuit met muisjes rondgedeeld. Voor 

komend jaar schijnt het trouwens de bedoeling te zijn dat er een webcam in de nestkast wordt opge-

hangen.  

Het was leuk nieuws natuurlijk en het is ook verheugend dat de zeer bedreigde vogel voor nakomelin-

gen heeft gezorgd. En dat, nota bene, op het nieuwe Provinciehuis. Toch stemde het hele gebeuren bij 

ons tot nadenken. Het enthousiasme in het Provinciehuis over de geboorte van deze ene vogel staat 

namelijk in schril contract tot het feit dat dezelfde provincie Utrecht jaarlijks duizenden vogels laat af-

schieten. Dat roept de vraag op hoe diervriendelijk deze provincie eigenlijk is. 

Vorige week bij de komst van de Koningin stond ik in de lift naar de zeventiende etage. Ik had een 

van de achterste liften. Het voordeel daarvan is dat je een schitterend uitzicht hebt op de omgeving. 

Toen wij omhoog gingen, viel mijn oog op enkele dieren. Ik zag op het groene dak van onze laagbouw 

een koe en drie schapen staan. "Hé", dacht ik verheugd, "de provincie doet dus toch aan koe-in-de-

wei-beleid. Nadere bestudering leerde echter dat het om plastic exemplaren ging. U begrijpt mijn te-

leurstelling. 

Aangekomen op de zeventiende etage bekroop mij een andere gedachte. Hebben wij hier nu niet ont-

zettend moeilijk zitten doen met z'n allen? Was alle heisa in de kranten en in de Staten nu wel zo no-

dig? Hadden wij achteraf gezien niet een ideaal onderkomen voorhanden voor de Rhenense zwijntjes? 

Dan had het college van GS in plaats van naar plastic dieren te moeten kijken, een schitterend uitzicht 

gehad op zes dartele echte diertjes.  

 

Voor ons was een en ander de aanleiding om te kijken hoe het nu ook alweer zit met al die onthef-

fingen. Omwille van de tijd heb ik een selectie gemaakt van de ontheffingen die op dit moment lopen: 

diersoort konijn: acht verschillende ontheffingen; reeën: afschotaantal 462 plus eventueel 10% extra; 

diersoort vos: zes verschillende ontheffingen; ontheffing voor de meerkoet, de wilde eend, de knob-

belzwaan, de smient, het damhert op Prattenburg, wilde zwijnen, de grauwe gans – waarbij het nota 

bene gaat om 3032 exemplaren –, ontheffing voor de zwarte kraai en ontheffing, de spreeuw. Verder 

zijn er meerdere ontheffingen afgegeven voor de nijlgans, de verwilderde gans, de Canadese gans, de 

kolgans, de grauwe gans en de brandgans.  

Bijzonderheid hierbij was dat er ook een ontheffing was afgegeven om deze dieren door vergassing te 

doden. Bij deze laatste ontheffing wil ik even stilstaan. De provincie Utrecht is recentelijk in een 

rechtszaak verzeild geraakt of vergassing is toegestaan. De Raad van State heeft hierbij geoordeeld dat 

dit middel ongeoorloofd is, maar dat dit slechts geldt voor de inheemse soorten. Zo vallen bijvoor-
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beeld de nijlgans en de verwilderde gans hier buiten. Een en ander heeft te maken met de bescherming 

vanuit de Vogelrichtlijn, die zegt dat het dodingsmiddel wettelijk moet zijn omschreven.  

Ook voor de andere soorten zal het echter slechts uitstel van executie zijn, want het moment dat het 

Besluit beheer en schadebestrijding dieren wordt aangetast, kan de gaskraan ook voor de overige soor-

ten weer open. Ik zeg "weer", omdat de provincie Utrecht in het verleden ook grootschalige vergas-

singsacties heeft laten uitvoeren. Daarnaast is vergassing via een omweg nog mogelijk, want de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden geeft een vrijstellingsmogelijkheid, hoewel deze niet onom-

streden is. Overigens voerde de provincie Utrecht in haar argumentatie voor de rechtbank aan, dat de 

betreffende ganzen als ongedierte moet worden beschouwd. Maar dat geheel terzijde. 

 

Vergassing betekent dat dieren als zij in de rui zijn en dus moeilijk kunnen wegkomen, bijeen worden 

gedreven in mobiele gaskamers. Vervolgens gaat de gaskraan open en proberen zij snakkend naar 

lucht weg te komen, al botbreuken oplopend, omdat zij in paniek tegen de wanden lopen en dit terwijl 

zij pas na één minuut het bewustzijn verliezen en de hersenactiviteit wel twee tot drie minuten aan-

houdt. Ook het vangen van de ganzen voorafgaand aan de vergassing veroorzaakt veel stress. Daarbij 

komt dat de vergassing van ganzen een volstrekt nutteloze maatregel is in het bestrijden van ganzen-

overlast. De lege plekken van de gedode ganzen zullen snel opgevuld worden door nieuwe ganzen. Uit 

onderzoek van SOVON (Vogelonderzoek Nederland) blijkt namelijk dat het doden van ganzen nauwe-

lijks invloed heeft op de aantallen. Zie de ervaringen op Texel. Niet het doden van de ganzen is maat-

gevend voor de omvang van de populatie, maar het voedselaanbod. Dat zal onverminderd groot blij-

ven in het overbemeste Nederland.  

Wat betreft alternatieven heeft de Dierenbescherming vorig jaar hier in Provinciale Staten een goed 

stuk laten inkomen, waarin deze alternatieven benoemd worden.  

 

De vraag die wij door middel van een motie willen opwerpen, is of wij de barbaarse praktijk van ver-

gassing een goed idee vinden. In het geval de Staten van mening zijn dat wat hen betreft de gaskraan 

open kan, heb ik alvast een prototype gasmasker laten ontwikkelen. Daarnaast pleiten wij in dat geval 

voor uitbreiding van het webcamproject rond Evert en ook om een webcam in de gascontainer te han-

gen. De PvdD wil de Utrechtse gans namelijk niet figuurlijk, maar ook niet letterlijk laten stikken. Ik 

dien daarom de volgende motie in, die vraagt om geen gebruik te maken van vergassing. Ik dien de 

motie in mede namens de fracties van de SP en 50Plus. 

 

Motie M10 (PvdD, 50Plus, SP): vergassing ganzen 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012 ter bespreking van de Voorjaars-

nota 2012; 

 

constaterende dat: 

 de provincie Utrecht in het verleden ontheffing heeft afgegeven om verschillende ganzensoorten 

te vergassen; 

 dit in de toekomst weer zou kunnen gebeuren; 

 vergassing van bepaalde ganzensoorten door de provincie Utrecht nu ook nog mogelijk is; 

 

overwegende dat: 

vergassing gepaard gaat met veel dierenleed; 

 

spreken als hun mening uit: 

het onwenselijk te vinden als er in de toekomst ontheffing wordt verleend om ganzen te vergassen. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

In het coalitieakkoord staat dat naast het huidige bestrijden van dieren er ook aandacht zal zijn voor 

innovatieve en alternatieve methoden van schadebestrijding. Wij hebben net kunnen horen dat het met 

de voortzetting van de oude manier, namelijk afschieten, wel goed zit. Ik werp hier echter de vraag op 

wat er sinds de totstandkoming van het coalitieakkoord is bereikt op dat andere gebied, want voor zo-
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ver ik mij kan herinneren wordt er op dit moment slechts enige uitwerking gegeven aan de aangeno-

men ganzenmotie.  

 

Toen ik gisteren met de voorbereiding op deze vergadering bezig was, keek ik met een schuin oog 

naar de landing van onze astronaut André Kuipers. Het was een knap staaltje van waartoe wij mensen 

in staat zijn. Aan de andere kant bedacht ik mij: is het niet raar dat wij letterlijk en figuurlijk miljarden 

de lucht inschieten, want waar is het om te doen? Om een bacterie op de maan te ontdekken? En wat 

dan nog? Kunnen wij niet beter soms wat meer energie besteden aan wat hier op aarde leeft? Daarom 

wil ik u nu gaan vertellen over de bloemetjes en de bijtjes. En ja, de jeugdigen onder ons kunnen ge-

woon blijven zitten, want ik bedoel letterlijk de bloemetjes en de bijtjes.  

Het gaat slecht met de bijtjes. Daarom hebben ook de bloemetjes het moeilijk. Wat is er aan de hand? 

2012 is het jaar van de bij en dat is helaas hard nodig. Van alle Europese landen heeft Nederland de 

grootste bijensterfte. De afgelopen acht jaar heeft een mysterieuze verdwijnziekte aan complete bijen-

volken het leven gekost. Imkers verliezen jaarlijks zo'n 30% van hun bijen. De oorzaak lijkt te zitten in 

meerder factoren, zoals het gebruik van een voor bijen ongekend giftige nieuwe categorie van insecti-

cide, de zogenaamde neonicotinoïde, de terugloop in biodiversiteit van planten, waardoor er voedsel-

tekort ontstaat, de verspreiding van de faromijt, die de bijenziekte overdraagt en het verdwijnen van 

nestgelegenheid door een tekort aan zogenaamde rommelhoekjes. Deze massale bijensterfte is veront-

rustend, omdat de bijen aan de basis staan van onze voedselproductie. De bestuiving van fruitbomen is 

daarvan het meest duidelijke voorbeeld. De economische waarde van de bestuiving van landbouwge-

wassen door bijen in Nederland wordt geschat op € 1,1 miljard per jaar. Daarnaast zijn bijen belangrijk 

voor de biodiversiteit. 80% van de plantensoorten is afhankelijk van insecten voor bestuiving, waarvan 

de bij veruit de belangrijkste is. Alleen een grote verscheidenheid aan plantensoorten zorgt ervoor dat 

de natuur haar nuttige functies of diensten voor de mensen kan vervullen, nog los van de waarde voor 

de natuur zelf. Zulke ecosysteemdiensten zijn voor bestuiving van gewassen, het zuiveren van drink-

water en lucht, het zorgen voor een vruchtbare bodem en zuurstofproductie. De provincie Utrecht kan 

daarbij helpen, wat ook in het belang van de provincie zelf is, gezien haar kerntaken op het gebied van 

economie, landbouw en natuur, biodiversiteit. Daarom wil ik mede namens de fracties van VVD, 

CDA, GroenLinks en D66 een motie indienen, waarbij wij een aantal punten ter ondersteuning noe-

men.  

 

Motie M11 (PvdD, VVD, GroenLinks, CDA, D66): tegengaan bijensterfte Utrecht 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012 ter bespreking van de Voorjaars-

nota; 

 

overwegende dat: 

 economie een kerntaak is van de provincie. Het uitsterven van bijen slecht is voor de economie 

(bijen bestuiven veel voedselgewassen); 

 natuur een kerntaak is voor de provincie. Het uitsterven van bijen slecht is voor de biodiversiteit; 

 bijen een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van ecosysteemdiensten voor de mens; 

 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

 voor zover mogelijk zogenaamde provinciale overhoekjes beschikbaar te stellen voor het plaat-

sen van bijenkasten; 

 bij de communicatie rondom het nieuwe provinciale natuurbeleid aandacht te besteden aan voor-

lichting aan terreinbeherende organisaties, agrariërs en particuliere grondeigenaren over de 

mogelijkheden van goed beheer voor bijen; 

 bij-vriendelijk bermbeheer binnen het bestaande bermbeheer uit te werken. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Tot slot en ter ondersteuning van de woorden van de heer Nugteren. Hij stelde dat niet altijd een reële 

prijs wordt betaald voor een product. Het ei is hiervan een goed voorbeeld. De kosten van productie 
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zijn alleen maar gestegen, maar de prijs is al ongeveer 50 jaar hetzelfde. Wie is daarvan de dupe? De 

boer. Wij pleiten daarom voor een reële prijs. Dat maakt ons ook direct een echte boerenpartij.  

 

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van de beraadslagingen. 

Deze kunnen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

Ik schors de vergadering.  

 

Schorsing van 14.37 uur tot 14.59 uur. 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan gedeputeerde Van Lunteren 

voor de eerste termijn van het college. 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De Staten hebben vanochtend en 

vanmiddag uitgebreid stilgestaan bij de Voorjaarsnota die wij aan de Staten hebben aangeboden. Daar 

is van links naar rechts nogal veel over gezegd. Een ding wil ik er toch scherp over zeggen. Wat mij 

opvalt is dat een aantal fracties het college verwijt te goochelen met cijfers. Ik zie echter dat de goo-

cheltrucs dan plaatsvinden aan beide kanten. Ik wil hier scherp markeren dat wij hier volgens mij on-

gelooflijke stappen zetten door de wijze waarop wij de cijfers presenteren. De fractie van de SGP me-

moreerde er al aan. Bij de vorige voorjaarsnota hebben de Staten aangegeven: zet daar stappen in. Ik 

vind dat wij flinke stappen hebben gezet. Ik wil dat toch nog een keer naar eenieder hier uitspreken. 

Als wij hier namelijk met elkaar de discussie aangaan of de cijfers die hier liggen wel deugen, dan 

houdt het op een gegeven moment echt op.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het klinkt alsof je het er wel mee eens moet 

zijn, anders kunnen wij niet met elkaar verder praten. Zo klinkt het een beetje. De gedeputeerde kan 

toch niet ontkennen dat hij in december een najaarsnota stond te verdedigen, waar vervolgens totaal 

andere cijfers uit bleken te komen? Ook nu weer: ik heb in de voorjaarsnota geen woord gelezen over 

onderbestedingen. Misschien zij die er niet of weet de gedeputeerde het niet. Hij presenteert de cijfers 

op een heel mooie manier, maar de vraag is: "Wat zijn ze waard?" 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Op het moment dat de Staten bij 

de jaarrekening zien dat de middelen – de fractie van de SGP benoemde dat als enige – niet besteed 

zijn, omdat het beleid uitloopt, zullen die middelen nog steeds uitgegeven worden. Wij kunnen wel 

spreken over het feit – dat is namelijk wat er gebeurt – dat ik nog ruimte heb in de provinciale midde-

len om uit te geven, maar die ruimte is er niet, tenzij de Staten oproepen dat dat oude beleid gestaakt 

moet worden. Dat heb ik de Staten echter bij de jaarrekening ook niet horen zeggen. Ik denk dat wij 

met elkaar moeten constateren dat er met betrekking tot de inzichtelijkheid nog meer gedaan kan wor-

den. Wat dat betreft vinden de Staten mij aan hun zijde. Als echter alle cijfers die hier neergelegd 

worden – dat proefde ik een beetje – in twijfel worden getrokken, dan kunnen wij hier überhaupt niet 

meer het gesprek aangaan; dan loopt dat gesprek spaak.  

Wij hebben op verzoek van de Staten ook inzichtelijkheid gegeven in de cijfers van een aantal jaren 

vooruit en ons niet beperkt tot vier jaar. Wij hebben dus ook een langeretermijnperspectief laten zien. 

Als ik het dus zo mag verstaan dat de Staten mij oproepen om nog verder te gaan dan wij nu gaan, dan 

wil ik dat positief beantwoorden. De stelling dat er niets deugt van de cijfers – dat proef ik her en der 

een beetje door de woorden heen – onderschrijf ik absoluut niet.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik roep de gedeputeerde uiteraard op de cijfers 

zo inzichtelijk mogelijk te maken; dat krijgt alle steun van mij. Waar het mij meer om gaat, is dat de 

cijfers inzichtelijk zijn op het moment dat het ertoe doet. Ik bedoel dat het fijn is dat wij in juni 2012 

horen dat er in 2011 € 79 miljoen onderbesteding was, maar wat koop ik daar op dit moment voor nu 

ik wil beoordelen of er wellicht beleid aangepast moet worden? 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb sinds 2006 in dit huis mo-

gen rondlopen; eerst als statenlid en daarna als gedeputeerde. Toen ik in 2006 hier binnenkwam, waren 

dit soort discrepanties vele malen groter dan nu. Als ik zie welke stappen er in vier jaar zijn gezet en 
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als ik dat dan ook nog eens wegzet tegen de stappen die wij het afgelopen jaar hebben gezet om het 

nog verder te beteugelen, dan vind ik het wat ongepast dat hier zo groot uit te meten, alsof het in een 

keer een probleem is van vandaag. Het is een probleem dat wij al vele jaren met elkaar constateren. Ik 

constateer dat er steeds verder grip op komt. Nu wordt het probleem in een keer als een heel groot 

probleem neergezet, terwijl ik denk dat het probleem juist beheersbaar is gemaakt.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het is op dit moment een groot probleem, om-

dat de cijfers gebruikt worden om beleid uit te voeren, althans laat ik zeggen: het beleid niet terug te 

draaien, wat wij graag zouden willen zien. Daarom is het een issue. Het is natuurlijk heel fijn dat er de 

afgelopen jaren grote stappen gezet zijn, maar dat neemt niet weg dat ik durf te beweren dat de gede-

puteerde op dit moment niks heeft vermeld over onderbestedingen. Misschien weet hij het niet of weet 

hij het wel, maar wil hij het nog niet vertellen. Ik weet het in elk geval niet en ik kan volstrekt niet in-

schatten of de situatie echt zo dreigend is als deze lijkt. In de voorjaarsnota wordt gesproken over 

'trap-op, trap-af' enzovoort. In de commissie BEM hebben wij hierover gesproken en het bleek alle-

maal erg mee te vallen. De vraag is: wat betekenen deze cijfers nu en op grond waarvan moeten wij 

eigenlijk keuzes maken? Ik denk dat dat nauwelijks kan. Dat is heel vervelend voor de gedeputeerde 

die dat allemaal moet aanhoren. Ik vind dat ook onterecht. Ik denk echter dat het heel moeilijk kan – ik 

vind dat ook betreurenswaardig –, want het ontneemt ons de kans beleid bij te stellen.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben van mening dat je moet 

kijken naar beleid waarvan je acht dat het noodzakelijk is. Als je constateert dat je meer zaken zou wil-

len gaan doen, dan zou je daarvoor ruimte kunnen maken en dan zou je daarin keuzes kunnen maken. 

Ik heb hier het debat meegemaakt en gadegeslagen – ik doe daaraan niet mee, want ik vertegenwoor-

dig hier het bestuur – en ik constateer dat er niet dat soort oproepen aan het college zijn gedaan, een 

paar uitzonderingen daargelaten. De enige discussie die ik hier nu voer, betreft de vraag of ik mis-

schien meer ruimte in de begroting heb zitten om daarmee wat te doen. De lijn die het college volgt, is 

kijken wat wij willen gaan doen op basis van de middelen en die in te zetten. Wij streven er daarnaast 

naar tegelijkertijd onze lasten zo laag mogelijk te houden voor onze inwoners. Op het moment dat wij 

dat niet zouden doen, hebben wij nog veel meer ruimte in onze begroting om allerlei plannen op te 

pakken. Als de Staten zeggen dat er een belemmering is om hun plannen aan mij te presenteren en zij 

zeggen dat zij het anders zouden willen en zij leggen daarvoor een alternatief neer, dan hebben de Sta-

ten nog steeds die ruimte.  

 

Wat betreft het verder in control krijgen en zicht hebben op de situatie, zou dat eventueel kunnen lei-

den – dat is ook een van de doelstellingen van het college – tot, als er nog meer middelen over blijken 

te zijn, de keuze voor lastenverlichting. Dat is ook een keuze in plaats van meer uitgeven om de uitga-

ven passend te maken bij datgene wat wij hebben voorliggen. Dat zijn de keuzes zoals ze er liggen. De 

Staten hebben de ruimte om daarin te zoeken. Ik deel de opvatting dat wij altijd moeten blijven streven 

om het nog scherper inzichtelijk te krijgen. Ik ben voornemens daarin komend jaar opnieuw een slag te 

maken, zoals wij dat ook het afgelopen jaar hebben gedaan. In mijn ogen is dat ook goed te doen, 

waarmee wij inderdaad steeds meer die scherpere discussie met elkaar kunnen aangaan over sturen op 

uitgaven en inkomsten.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft de inzichtelijkheid van de cijfers 

onderschrijf ik wat de fractie van de PvdA daarover zegt. In menige vergadering worden de compli-

menten uitgedeeld, omdat het weer inzichtelijker is gemaakt en weer duidelijker en weet ik het alle-

maal. Wanneer zijn wij daar klaar mee? Anders geformuleerd: wanneer is het inzichtelijk genoeg en 

zegt de gedeputeerde dat er een stuk ligt waarmee wij het de komende tien jaar gaan doen, omdat het 

alle duidelijkheid schept die de Staten wensen.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Zo'n traject pak je op, zoals de 

heer Dercksen weet, samen met de Staten en de accountant en je maakt er elke keer slagen in en je 

probeert daarin een continue verbeterslag te maken. Ik denk niet dat wij daarmee ooit klaar zijn, omdat 

je altijd weer mogelijkheden zult zien om dat nog scherper te krijgen. Ik denk dat je kunt sturen op ba-

sis van de cijfers die er nu liggen, althans je hebt sturingsinformatie. Als ik het heb over verbetersla-
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gen en over het scherper inzichtelijk krijgen, dan wil ik toe naar een systeem waarin je sneller, dus 

meer aan de voorkant, dit soort gegevens krijgt. Het is in overheidsland absoluut niet gebruikelijk op 

die manier je financiële systemen ingeregeld te hebben. Dat heeft onder andere te maken met het feit 

dat overheden vaak ongelooflijk sectoraal georganiseerd zijn. Dit provinciebestuur heeft gezegd veel 

integraler te willen gaan werken en daarmee de financiële systemen een stuk integraler te maken, 

waarmee zaken uiteindelijk nog scherper en nog beter gepresenteerd kunnen gaan worden. Dus, deze 

zaken hangen met elkaar samen en men kan mij afrekenen op datgene wat ik oplever. Als de Staten 

kijken naar vorig jaar met alles wat wij aan stukken hebben aangeleverd, dan zullen zij moeten erken-

nen dat wij een hele slag hebben gemaakt. Het zijn overigens zaken die ik niet alleen kan doen, maar 

met ondersteuning van onze mensen. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het antwoord op mijn vraag is: wij gaan nog 

slagen maken, maar hoeveel is niet duidelijk. 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik blijf het een continu proces 

noemen. Misschien is het mijn aard, maar ik vind dat het altijd beter kan. Op het moment dat je stopt 

met denken dat het beter kan, dan ben je klaar. Ik vind dat je altijd moet blijven streven naar vooruit-

gang, ook met dit soort stukken. Ik denk dat wij het komende jaar daar nog een heel stuk verder in zul-

len komen, ook de jaren daarna, en mijn opvolgers zullen er ongetwijfeld nog steeds druk mee bezig 

zijn.  

Zoals wij kijken naar de inkomenskant van onze voorjaarsnota, gebeurt er, zoals de Staten hebben 

kunnen zien, het een en ander om ons heen. Dat is iets waarvan wij ons bewust moeten zijn op het 

moment dat wij hier spreken over de verschillende voorstellen die voorbij komen. Ik heb in elk geval –

 dat is dan weer het voordeel als je een debat mag volgen – gezien dat dat bewustzijn er is bij elke po-

litieke groepering met daarbij zijn eigen inkleuring. Ik hoop dat inzichtelijk is geworden uit de voor-

jaarsnota dat wij, met de inkleuring en de opdracht die wij als college hebben, op die manier daarnaar 

kijken. Op die manier kijken wij dus naar wat er buiten gebeurt, daarop anticiperen wij nu en daarop 

nemen wij maatregelen om er in elk geval voor te zorgen dat wij een goede uitgangspositie hebben en 

houden. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wat ik zie in de voorjaarsnota is inderdaad dat 

er een schets wordt gegeven van wat er buiten dit  Provinciehuis gebeurt, met name in de financiële 

sfeer. Wat ik volstrekt mis is datgene wat er hier buiten gebeurt en waar aangrijpingspunten liggen om 

de crisis op te lossen en dat wij daar vervolgens ook iets mee doen. Dat is een punt dat ik eerder ge-

noemd heb. Dat kom ik niet tegen in de voorjaarsnota, terwijl ik uitvoerig geschetst zie welke bedrei-

gingen op ons afkomen, vanuit welk gremium in Europa dan ook. Ik mis dat andere punt, dat aangrij-

pingspunt om er iets aan te doen.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat was wat ik zei: ieder met zijn 

eigen politieke opvatting kleurt in hoe hij of zij daar iets mee wil. Ik denk dat wij wel degelijk heel 

duidelijke opvattingen daarin hebben en keuzes maken in wat wij aan het doen zijn. Ik kijk naar de 

economie: het contract dat wij vandaag hebben mogen tekenen met het Rijk, de gemeente De Bilt en 

het Science Park, om daarin met elkaar te gaan werken aan honderden nieuwe banen en tegelijkertijd 

poliovaccinaties gaan helpen verspreiden over de hele wereld. Ook dat zijn zaken die wij hier met el-

kaar doen. Met het verbeteren van de bereikbaarheid en inzetten op het provinciaal deel zorgen wij dat 

wij een goed OV-systeem hebben. Tegelijkertijd zorgen dat je inzet op inframaatregelen die ervoor 

zorgen dat de boel bereikbaar blijft. Waar wij de middelen hebben, proberen wij een goed cultureel be-

leid neer te zetten. Dat, zeg ik tegen de heer Dercksen, draagt ook bij aan de economie op grond waar-

van bedrijven zich hier willen vestigen. Dat is een belangrijk uitgangspunt daarbij. Zorg dat je een on-

gelooflijk goede ruimtelijke ordening hebt en binnen de middelen die ons gegeven zijn kijken hoe je 

zoveel mogelijk van de natuuropgave die wij met elkaar gepland hadden hier kunt realiseren. Er staan 

dus wel degelijk allerlei voorbeelden door het stuk heen over de invulling die wij geven aan dit geheel. 

Het is niet alleen maar een zuiver cijfermatige benadering. De zuiver cijfermatige benadering die erin 

zit, waarbij je kijkt hoe je anticipeert op mogelijk financiële consequenties, is inherent aan een stuk dat 

je bij een kader neerlegt, omdat het per slot van rekening het kader is op basis waarvan de begroting 
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2013 wordt opgesteld. Daarmee geef ik aan dat wij in deze kadernota wel degelijk dat financieel per-

spectief hebben neergezet. Ik denk ook dat wij de komende periode nog veel met elkaar zullen spreken 

over de financiën, want ik zie wel degelijk punten op ons afkomen die het niet veel gemakkelijker zul-

len maken. Mevrouw Dik heeft tijdens de behandeling in de commissie bijvoorbeeld al eens gezegd 

dat de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën op ons afkomt en dat mogelijkerwijs ons hele financiële 

systeem – geënt op sparen voordat wij overgaan tot investeren – daarmee ter discussie wordt gesteld. 

Tegelijkertijd, terwijl wij hier met elkaar het besluit hebben genomen om anders met onze beleggingen 

om te gaan en te gaan schatkistbankieren, wordt dat in algemene zin van rijkszijde opgelegd en wordt 

daarmee het rendement naar niveau nul gebracht. Ook dat zijn zaken die ingrijpen op onze inkomsten-

kant en waarmee wij wel degelijk rekening hebben te houden als wij kijken naar de uitgavenkant.  

Tot zover in algemene zin de opmerkingen van de kant van het college over deze kadernota. 

 

Er ligt een aantal vragen, specifiek voor de portefeuille Financiën. Mijn collega's zullen ingaan op de 

zaken die er liggen voor hun portefeuilles.  

Er ligt een vraag over de indicatoren. Daarover is in het college nogmaals gesproken. Wij hebben 

daarover ook met elkaar gesproken in de commissievergaderingen. Ik vind het uitermate moeilijk om 

daarvoor binnen het college één persoon verantwoordelijk te maken. Dat heb ik ook al gezegd in de 

commissie. Ik vind, als wij daaraan met elkaar een goede invulling willen geven, dat wij met elkaar de 

afspraak moeten maken dat er enerzijds een verantwoordelijkheid is aan de statenzijde. Die verant-

woordelijkheid is evident. Wij menen, dus in overleg met mijn collega's, dat dat bij het presidium zou 

moeten liggen. Elke individuele portefeuillehouder is aan te spreken op zijn of haar indicatoren. Mijn 

collega's en ik hebben geen enkele behoefte hierover met elkaar opnieuw een discussie te voeren per 

indicator. Die behoefte is er ook niet, zoals ik meerdere malen heb ik horen zeggen, bij de Staten.  

Ik stel voor het punt nog een keer mee te nemen in de subcommissie en er daar nog een keer over te 

spreken. Dan kunnen wij het in dat kleinere verband vanuit een financiële insteek bespreken met de 

financiële mensen. Daarna kunnen wij met het presidium in gesprek gaan om te kijken hoe wij daaraan 

verder invulling kunnen geven. Op dit moment ziet het college dus niet de mogelijkheid dat bij één 

portefeuillehouder neer te leggen, omdat wij vrezen opnieuw de discussie te krijgen die wij ook in het 

verleden hebben gehad en dat het een heen en weer pingpongen wordt namens één iemand van het col-

lege, terwijl het eigenlijk het beantwoorden betreft van een behoefte die al dan niet in de Staten leeft 

om op indicatoren te kunnen sturen. Daar ligt dan, althans in onze ogen, echt het primaat.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil even verifiëren of ik het goed begrijp. 

De gedeputeerde zegt in feite dat de Staten die indicatoren nodig hebben om hun controlerende werk 

goed te kunnen doen en dat zij behoefte hebben aan andere indicatoren om te sturen; deze indicatoren 

voldoen niet. Het college vindt eigenlijk dat het primaat om dit aan te pakken bij de Staten ligt. Hoor 

ik in de woorden van de gedeputeerde ook dat hij het met mij eens is dat het belangrijk is dat het indi-

catoren zijn waarover Gedeputeerde Staten verantwoording kunnen afleggen? Dat is een van de punten 

waarom ik dit onderwerp in eerste instantie weer terug wilde leggen.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat is juist de kern. Om dat goed 

te kunnen beantwoorden, moet je dus met de betreffende verantwoordelijke vakgedeputeerde het ge-

sprek aangaan. Op het moment dat dat namelijk bij één gedeputeerde gelegd wordt, zo is mijn erva-

ring, wordt het gesprek gevoerd met deze gedeputeerde, terwijl het juist met de vakgedeputeerde be-

sproken moet worden. Ik kan mij voorstellen dat de voorzitters van de verschillende commissies in 

hun gesprekken met de gedeputeerden ter voorbereiding op de commissievergaderingen van tijd tot 

tijd hiervoor aandacht vragen binnen de verschillende onderwerpen die er zijn. Dan zoek je namelijk 

naar een manier waarbij je het goed borgt. Ik ben bang dat als wij dit bij één gedeputeerde neerleggen, 

wij straks een 'gedeputeerde indicatoren' hebben en dan kom je misschien in een discussie terecht dat 

het nog steeds niet datgene oplevert wat de Staten als behoefte voelen.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik concluderen dat wij het op twee punten 

met elkaar eens zijn. De gedeputeerde is het met mij eens dat het belangrijk is dat hij indicatoren heeft 

waar hij mee uit de voeten kan.  
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De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Op die terreinen waarvoor ik ver-

antwoordelijk ben. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Precies. Ik deel ook de mening dat iedere vak-

gedeputeerde verantwoordelijk is voor de indicatoren die worden aangeleverd. Het gaat er vooral om 

hoe wij dit proces nu verder inkleden. In de subcommissie kunnen wij dan nog een keer bekijken hoe 

wij dat gaan doen.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ja.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Daar kan ik mee uit de voeten. 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! In de commissie zei mevrouw 

Versteeg dat zij zich zorgen maakte en vreesde dat de Staten alleen nog maar een begroting zouden 

krijgen die zuiver geënt is op de wettelijke normering. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Onze be-

doeling is juist dat wij een stuk opleveren dat beter aansluit, op basis waarvan de Staten beter in staat 

zijn een politieke discussie met elkaar te voeren. Dat betekent dus dat er alle wettelijke elementen in 

zullen zitten, maar het betekent ook dat er flink geschrapt kan worden in zaken die er op dit moment 

ook allemaal in zitten. Wat wij op dit moment doen, is dat wij beide trajecten gelijktijdig laten opgaan 

en dat wij vanzelfsprekend kijken wat dat exact betekent. Zodra wij helder hebben hoe die verschillen 

eruit gaan zien, denk ik dat dat een onderwerp is dat wij eerst eens met de subcommissie zullen be-

spreken alvorens wij het traject volledig doorzetten. Wellicht dat daarin nu elementen zitten die terug 

moeten komen, maar ik heb ook eerder al nadrukkelijk breed in de Staten de wens gehoord dat het ook 

wel een tikje minder overzichtelijk mag, maar dan wel 'to the point', op basis waarvan de politieke dis-

cussie gevoerd kan worden. Ik probeer dus een invulling te zoeken voor die wens vanuit de Staten.  

 

De fractie van de SGP heeft een vraag gesteld over het structureel oprekken naar de termijn van vier 

jaar. De reden waarom wij dat doen, is juist om het voorkomen van datgene wat de heer Van Wiksel-

aar suggereerde in zijn betoog, dat er zomaar ergens gaande de rit door dit college beleid ingezet kan 

worden dat daarmee automatisch structureel gemaakt wordt. Wij hebben juist om die reden gekozen 

voor een termijn van vier jaar, omdat je dan namelijk te allen tijde over de periode heen gaat. Er kan 

dus altijd een keuze gemaakt worden door een college van een andere samenstelling om te besluiten 

dat men niet doorgaat en daarmee niet direct vastzit aan die structurele norm. Hetgeen de heer Van 

Wikselaar vraagt doen wij juist door dit neer te zetten. Het was vervelender geweest voor hem als ik 

gezegd had dat alles wat twee jaar in de begroting zit daarmee structureel is. Dan maak je die tijd kor-

ter en daarmee zijn zaken eerder structureel en worden doorgeboekt in het geheel. Juist door het op 

vier jaar te zetten, maak je dat het automatisch over de termijn van een college heen gaat en dat het er 

daarmee in principe nooit in één periode zomaar structureel in gezet kan worden. Ik zie de heer Van 

Wikselaar bedenkelijk kijken.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ter verheldering. Ik zoek naar onze con-

trolerende taak ten opzichte van de gemeenten. Mijn ervaring als wethouder was toen: als iets langer 

dan drie jaar duurt, wordt het door de provincie per definitie als structureel aangemerkt. Daarover heb-

ben wij regelmatig discussies gehad, ook al konden wij de eindigheid over vier of vijf jaar aangeven. 

Op zich deel ik die lijn, maar het verwondert mij – zo lees ik het - dat de periode op provinciaal niveau 

juist wordt opgerekt.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat heeft twee kanten. Er is een 

juridische kant van het verhaal: aan iets wat drie jaar verwerkt is, kunnen naar buiten toe rechten ont-

leend worden. Wat wij hier doen, is zeggen dat iets dat niet meer dan vier jaar in onze begroting zit, 

niet een automatisme wordt dat na die vier jaar nog doorgaat. Er is dus een juridische kant en als wij 

getoetst worden, zal er bij ons gekeken worden of wij afspraken hebben met de buitenwereld die over 

die periode van drie jaar heen gaan. Zit je op die drie jaar, dan zal er gekeken worden of dat juridisch 

hard is. Dat betekent dat je die zaken wel uit je begroting kunt laten verdwijnen, maar dat ze nog wel 

afgebouwd zullen moeten worden. Door dus te zeggen dat het beleid in je begroting in principe pas bij 
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vier jaar daadwerkelijk een structureel karakter heeft, maak je een onderscheid in wat juridisch structu-

reel is en wat in je beleid structureel is. Ook bij ons zal dus gewoon getoetst worden, als wij een subsi-

die hebben lopen en die is al drie jaar verstrekt geweest, of daar een juridische werking van uitgaat en 

dat die subsidie niet van vandaag op morgen stilgezet kan worden. Dat is een discussie die wij al een 

keer met elkaar hebben gevoerd.  

 

Wat betreft beleid – ook hoe wij toetsen in de verschillende gemeenten – is in principe door een ge-

meente van de een op de andere dag stil te zetten. Als men zegt met ingang van morgen minder uit te 

geven voor wegen, dan kan men dat morgen doen. Men kan niet zeggen dat men morgen stopt met een 

subsidie die al vijf jaar wordt verstrekt. Dat onderscheid zit erin.  

Wat betreft het structurele karakter van het geld voor die periode van vier jaar, wordt dus gezorgd dat 

je nooit in één periode tot structureel beleid kunt komen, tenzij daartoe actief door de Staten wordt be-

sloten.  

Ik had voor mijzelf nog de opmerking gemaakt dat ik zou proberen of ik dat licht ook door de duister-

nis van kadernota heen kon laten komen met betrekking tot doemscenario's. Voor de notulen heb ik 

het nu dan in elk geval genoemd.  

 

Dan ga ik over tot de portefeuilleonderdelen mobiliteit en economie.  

De fractie van het CDA zegt met betrekking tot het veiligheidsbeleid dat wij daar de afgelopen jaren 

veel werk van hebben gemaakt. Dat is de afgelopen jaren altijd een los programma geweest in ons 

Strategisch Mobiliteitsplan. Het voornemen is ook, zoals ik in de commissie al heb gezegd op vragen 

van de fractie van het CDA, dat wij dat willen blijven doen. Er is nu echter dat specifieke punt waar-

van is gevraagd of ik daar een keer goed naar wil kijken. Dat betreft de kruising Zevenhuizerstraat bij 

Bunschoten. Wij hebben daar al naar gekeken. Ik heb laten uitzoeken hoe de situatie exact is. Kenne-

lijk waren er in 2004 heel veel klachten uit deze gemeente. Wij hebben in 2007 besloten daar een ver-

hoogde ligging te maken; een plateau, dat moet zorgen voor afremming. Dat is een van de maatregelen 

die je kunt doen om het daar veiliger te maken. Op het moment dat je meer wilt gaan doen, gaan wij 

het gesprek aan met het Openbaar Ministerie, zoals dat hier het gebruik is. Dat hebben wij nu met be-

trekking tot dit traject naar aanleiding van de opmerkingen van de fractie van het CDA in de vorige 

commissievergadering inmiddels aangekaart. Ook met de politie wordt momenteel overlegd. Zoals ik 

in de commissie heb uitgelegd, kijken wij altijd eerst of wij een handhavingstraject kunnen opzetten. 

Op basis van dat handhavingstraject krijgen wij altijd een advies hoe wij het beste met een weg kun-

nen omgaan. Dat kan men oud-statenlid de heer Van Ee vragen, die zich destijds op die manier heel 

sterk heeft ingezet voor de weg bij Harmelen. Daar hebben wij eenzelfde soort traject gehad, waarin 

wij eerst een aantal basismaatregelen hebben genomen. Daarna zijn wij een handhavingstraject inge-

gaan en daarna hebben wij, in overleg met het Openbaar Ministerie, gekeken welke maatregelen de 

provincie nog zou kunnen nemen om tot een betere en veiliger situatie te kunnen komen. Ik ben op dit 

moment dus bezig met het aanmelden daarvan; dat is een van die stappen om te zorgen dat wij daar 

wat aan doen. Bij dezen een toezegging daarop.  

 

Dan heb ik hier een vraag c.q. de motie en het amendement van de fractie van de SP liggen over het 

BRU. In de commissie hebben wij daarover al uitgebreid gesproken en ik begrijp goed dat mevrouw 

Mineur zegt dat zij zich als volksvertegenwoordiger in de provincie Utrecht verantwoordelijk voelt 

voor alle inwoners van de provincie Utrecht en niet alleen voor inwoners die buiten zo'n kaderwetge-

bied zitten. Ik vind ook dat wij in dit land op een gegeven moment de zaak langs bepaalde lijnen inde-

len. Op het moment dat je de ene overheid middelen ter beschikking stelt om zaken te regelen en dat 

men keuzes maakt over hoe men dat geld uitgeeft, terwijl er aan de andere kant een andere overheid is 

die dat doet, dan kan het niet zo zijn dat als de ene overheid ervoor kiest haar geld in allerlei verschil-

lende plekken te investeren en daardoor tekort komt voor zaken die wij hier belangrijk vinden, wij 

geld gaan bijpassen. Dat is voor mij net niet de wijze waarop je als overheden met elkaar moet om-

gaan. De vraag is hoe ver je dan gaat. Wat ik doe en wat ik wil blijven doen, en dat ga ik ook doen met 

de handtekeningen die de SP heeft ingezameld, is dat ik het bij het BRU onder de aandacht breng. Ik 

zal daarbij duidelijk blijven maken dat het een punt is dat ongelooflijk leeft in onze Staten. Meer dan 

dat kan ik op dit moment echter binnen de huidige kaders – die kaders lijken nog niet te willen veran-

deren op nationaal niveau – niet doen.  
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Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn twee factoren die de gedeputeerde niet heeft 

genoemd, maar die belangrijk zijn om mee te nemen. Dat betreft in de eerste plaats de aanbesteding 

van het openbaar vervoer die de komende maanden wordt vastgelegd voor tien jaar. Als de gedepu-

teerde nu niets doet, kan hij er tien jaar lang niets aan doen. Een andere factor is dat het eraan zit te 

komen dat het vervoer naar de provincie toegaat en dat het BRU wordt opgeheven. De gedeputeerde 

laat hier dus aardig wat liggen. De gedeputeerde heeft hier een grote verantwoordelijkheid die veel in-

vloed heeft op de inwoners van de provincie.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Als er hier heel evident een uit-

spraak van de Kamer zou liggen, zodat dit helder was, dan zou ik op basis van gelijkwaardigheid het 

gesprek met die andere bestuurslaag kunnen aangaan. Als ik nu naar het BRU ga om te zeggen dat on-

ze Staten vinden dat dit het geval is, zal men daar direct zeggen: "Er is nergens een besluit genomen. 

Waarop baseert u dat? "Er komen verkiezingen. Na 12 september praten wij met elkaar verder." In de 

tussentijd probeer ik natuurlijk wel langs de lijnen die wij hebben – de SP heeft daarover een brief op-

gevraagd en weet dat ik daarmee bezig ben – zoveel mogelijk invloed aan te wenden. Tot die tijd pro-

beer ik het dus allemaal via de formele lijnen. Meer ligt er niet in mijn mogelijkheid. Als ik hier op dit 

moment zeg dat ik de financiële problemen van het BRU oplos, dan wordt daarmee eigenlijk indirect 

gezegd – waar er misschien ook wel gekozen kan worden om een aantal dingen niet te doen die nu wel 

gebeuren – geen keuzes te hoeven maken. Dat is namelijk de discussie die binnen het BRU plaats-

vindt. Men heeft er kennelijk voor gekozen het geld op andere plekken uit te geven en niet hier. Dat is 

een politieke keuze. Ik vind niet dat het gepast is om op basis van die politieke keuze hier de financiële 

consequentie neer te leggen. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het probleem is niet zozeer dat het BRU niet wil. 

Het BRU kan dit niet. Het BRU zit in een hoek.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wie komt mij dan morgen helpen 

als ik niet meer voldoende geld beschikbaar heb? Neem het voorbeeld van natuur. Wij hadden hier een 

tekort aan geld en het Rijk zei: "U krijgt geen geld meer, althans, u krijgt minder geld." Dat moet je 

hier oplossen. Dan moet je hier binnen je budgetten en begrotingen kijken hoe je dat oplost. Nu gaat 

het over een andere overheidslaag, waar men die keuzes niet wil maken. Men kan ervoor kiezen een 

fietspad, een weg, een rotonde niet aan te leggen. Dat zijn allemaal keuzes die men kan maken, maar 

daar maakt men die keuzes niet. Men kiest ervoor dat op deze manier te bekostigen. Dat is een keuze, 

een politieke keuze. Mijn bezwaar is erop gericht – nu men daar die politieke keuze maakt en wij lie-

ver een andere politieke keuze zouden zien – dat wij het geld zouden gaan bijpassen. Daarin zit mijn 

wezenlijke probleem. Dat betekent eigenlijk dat je mensen beloont op het moment dat zij niet kiezen 

waaraan zij hun geld willen uitgeven en dat wij het geld gaan bijpassen. Dit staat nog los van het feit 

dat er misschien heel beleidsmatige overwegingen achter zitten om de zaak op deze manier te organi-

seren. Het gaat erom dat het BRU bestaat en dat het BRU zijn afwegingen maakt. Het BRU heeft een 

vorm van democratie met een algemeen bestuur dat erop toeziet dat men al die slagen maakt. Dat zijn 

keuzes en die keuzes hebben wij in dit huis te respecteren.  

 

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Wij zitten nu met het BRU; dat is nog niet opge-

heven, maar dat wordt waarschijnlijk wel opgeheven. Is het mogelijk in de komende mobiliteitsnota, 

gericht op openbaar vervoer, een knip mee te nemen, zodat de gedeputeerde, als het BRU wordt opge-

heven, nog de mogelijkheid heeft om bij te stellen? Ik wil nog even noemen dat Stichtse Vecht zo'n 

gemeente is waar de helft van het openbaar vervoer geregeld wordt door de provincie en de helft gere-

geld wordt door het BRU, waardoor er geen goede aansluitingen zijn. Ik praat dan even voor eigen pa-

rochie. Dit is echter iets wat op een gegeven moment opgelost moet worden. Ik weet dat de gedepu-

teerde er heel hard aan werkt. Is het mogelijk in de komende nota een knip mee te nemen. Zodra het 

BRU is opgeheven, zou de nota op dit onderwerp bijgesteld kunnen worden. 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik snap het punt dat de fractie van 

de SP wil maken heel goed. Het is dan ook geen onbegrip voor het punt dat zij maakt, maar het mo-
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ment waarop je dat zou moeten willen doen is nu, vanwege het feit dat je nu in een aanbestedingspro-

cedure zit. De situatie is echter dat je dat nu niet kunt doen en dat het inderdaad voor de komende pe-

riode vastligt. 'So be it.' Dat is de keuze geweest van een aantal partijen die hebben gezegd: "Wij gaan 

weer verkiezingen houden. In de tussentijd gaan wij alles lekker controversieel verklaren en wordt er 

niets opgelost in het land." Dat is de consequentie en daarmee hebben wij op dit moment te dealen.  

 

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Wat ik wil vragen is of de gedeputeerde de moge-

lijkheid wil onderzoeken, als wij in die aanbestedingsfase zitten, van een soort 'escape'. Wij zitten in 

deze situatie, maar wij denken dat die binnen een jaar gaat veranderen omdat het BRU opgeheven 

wordt. De gedeputeerde zou dan toch nog op bepaalde afspraken terug moeten kunnen komen.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Men kan niet een aanbesteding in 

de markt neerzetten en als de wetgever iets gaat veranderen dat mij goed uitkomt, dan kan ik niet een-

zijdig het contract veranderen. Dat kan wel, maar dan zal er nog minder geld uitgegeven worden aan 

de reiziger en dan zullen er nog meer zekerheden worden ingebouwd hoe men met de provincie wenst 

om te gaan. Ik denk niet dat dit tot de mogelijkheden behoort. Ik wil echter met alle plezier voor me-

vrouw Hoek nagaan of dat wel of niet kan.  

 

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou dat de gedeputeerde inderdaad willen advi-

seren. Hoe gaat men om met bijvoorbeeld het gedeelte van Stichtse Vecht als het BRU er niet meer is? 

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag samen met de gedeputeerde de situatie 

even op een rij zetten. Wij hebben nu te maken met een aanbestedingsfase die de situatie voor tien jaar 

op slot zet. Als gevolg daarvan komt er een compleet andere OV-structuur dan in de rest van de pro-

vincie. De gedeputeerde heeft kennis genomen van de maatregelen die men overweegt. Lijnen en 

plekken worden onbereikbaar c.q. opgeheven. Het is wel iets verzacht, maar in een aantal opzichten 

nog niet. Wijken in De Bilt en Zeist worden onbereikbaar. Daarnaast ontstaat er een andere tariefstruc-

tuur, gegeven de tariefverhoging van 5%. Het BRU bereidt de aanbesteding voor en de kans is heel 

groot – de gedeputeerde heeft ook zelf een realistisch inzicht – dat straks de provincie de erfenis hier-

van op haar bordje krijgt. Ik ken de gedeputeerde als een trots en ambitieus man. Ik kan mij niet voor-

stellen dat hij daadwerkelijk de repercussies daarvan wil dragen. Daarom vraag ik hem nu eens niet 

naar oppositie en naar coalitie te kijken, maar te kijken of wij kunnen verbinden. Aan deze gedepu-

teerde wil ik vragen: "Kunnen wij niet kijken welke positieve elementen er in de voorstellen van de 

fractie van de SP zitten?" Wij stellen een procedure voor. Wij zeggen niet dat wij de gedeputeerde 

vastspijkeren op een aantal miljoenen. De procedure die wij voorstellen, is: open het gesprek, ga kij-

ken wat u kunt doen, ga kijken waar u uitkomt en kom dan terug met het resultaat dat u geboekt hebt 

en laten wij op dat moment de beslissing nemen over de consequenties die dat heeft. Die intentie, die 

inzet moet de gedeputeerde toch ook hebben, met het uitgangspunt dat de gedeputeerde met het BRU 

wat wil bereiken, omdat hij straks zelf aangesproken gaat worden op de gevolgen? Is hij bereid die 

handschoen op te pakken? 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij doe ik dat. Ik ben 

continu in gesprek. Daarom vind ik het ook goed dat de fractie van de SP deze hele serie handtekenin-

gen meegeeft. Dat zet de argumenten die ik heb kracht bij. Daarvoor ook mijn dank. Ik pak de hand-

schoen zeker op en daarmee zal ik bij het BRU duidelijk maken dat dit de zorgen zijn die er leven.  

Wij hebben juist de vervoerder in de rol neergezet om na te denken over de lijnvoering en daarmee 

hebben wij een veel dichter bereik gekregen dan wanneer dat heel gedetailleerd wordt voorgeschreven. 

Wij leunen dus op de expertise die de markt heeft. Dat is in elk geval iets waarvan de heer Meijer aan-

geeft dat op dat punt eigenlijk – ik ben daar wel voorzichtig in – de marktwerking in de provincie 

Utrecht geslaagd is.  

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Normaal gesproken houd ik van een pittig debat, maar 

ik heb op dit moment geen zin om met de gedeputeerde in discussie te gaan over de dekkingsgraad en 

de reistijden in de rest van de provincie, vallend onder zijn concessie, en die hier aan de orde te stellen. 

Ik denk dat wij het moeten hebben over de kwestie waar het nu echt om gaat. Laten wij voor deze keer 
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en bij deze gelegenheid kijken of wij de handen ineen kunnen slaan en dezelfde doelstellingen kunnen 

realiseren. Daarom vraag ik de gedeputeerde, zowel wat betreft het amendement als de motie, te zeg-

gen: daar zit voor mij een bepaalde bewegingsvrijheid in. De voorstellen spijkeren de gedeputeerde 

niet vast op afspraken, maar maken het hem mogelijk zich in te zetten voor het behoud van dezelfde 

OV-standaard, zowel in het BRU-gebied als daarbuiten. In die zin hoop ik echt dat hij ons deze keer 

zal steunen.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De motie gaat verder dan dat. De 

motie roept namelijk op middelen in de begroting vrij te maken. Dat vind ik echt een paar stappen te 

ver. Ik lokte de fractie van de SP natuurlijk enigszins uit of zij instemde met de lijn die wij hebben. 

Dat is namelijk wezenlijk. Dat is de reden dat wij hier een concessie draaiende hebben, waarin wij wel 

in staat zijn gebleken om met de financiële middelen die wij hebben zoveel kwaliteit te krijgen op een 

dusdanig niveau dat zelfs reizigersvereniging Rover aangeeft: "Zoals de provincie Utrecht dat georga-

niseerd heeft, is erg mooi."  

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het was niet mijn bedoeling partijpolitiek te bedrijven.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is absoluut geen partijpoli-

tiek. Ik probeer te kijken waar wij elkaar kunnen vinden. Als ik hier wegga met een boodschap van de 

Staten, moet ik wel weten wat ik aan het doen ben. Wat ik dus ga doen, is toch nog een keer alle pun-

ten bepleiten, die wij hebben meegegeven met betrekking tot de concessie. De Staten kennen die brief 

en ik neem aan dat ik met die handtekeningen dat punt nog een keer krachtig namens de Staten, als 

volksvertegenwoordiging, duidelijk kan maken. In de motie vraagt de fractie van de SP echter om 

meer. In de motie vraagt zij financieel te compenseren richting het BRU. Dat is voor mij gewoon een 

stap te ver, omdat het keuzes zijn die men daar moet maken. Dat hangt dus wel samen met hoe je con-

cessies aanbesteedt.  

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat begrijp ik, maar de gedeputeerde ziet nadrukkelijk 

in het amendement staan dat wij op geen enkele manier een bedrag vastleggen. Wij zeggen niet tegen 

de gedeputeerde: ga die € 1,4 miljoen structureel per jaar die het BRU wil bezuinigen in een keer 

compenseren. Wij geven de gedeputeerde nadrukkelijk de ruimte daarin. Eigenlijk zeggen wij dat wij 

niet willen uitsluiten dat er gelden nodig zijn om deze bezuinigingen tegen te gaan en daarvoor geven 

wij de ruimte. Dat kan niet anders dan dat wij die ruimte op de een of andere manier aankondigen in 

de voorjaarsnota die voor ons ligt. Daarnaast heeft de gedeputeerde echter alle ruimte te doen wat in 

zijn vermogen ligt om deze bezuinigingen tegen te gaan. Wij kunnen dat positief zien. Ik leg de gede-

puteerde geen beperkingen op. Ik geef hem een zekere ruimte om ons beider doelstelling te realiseren.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Als de heer Meijer het nu niet tot 

partijpolitiek wil maken, mag ik hem dan vragen om gewoon te zeggen: neem het amendement en de 

motie van tafel en aanvaardt de toezegging die ik zojuist heb gegeven dat ik, met de handtekeningen in 

de hand, naar het dagelijks bestuur van het BRU toe ga. Die handtekeningen zal ik overhandigen en ik 

zal zeggen: "Kijkt u nog een keer heel goed naar de brief die de provincie Utrecht u geschreven heeft, 

met alle aanbevelingen die zij daarin doet met betrekking tot uw concessie en kijkt u eens of u daarin 

een slag kunt maken." Dan zijn wij bezig om te kijken of wij voor die reiziger een stuk kwaliteit kun-

nen krijgen, maar wel met respect voor ieders verantwoordelijkheden zoals wij dat op dit moment met 

elkaar geregeld hebben. Als zich na 12 september een andere situatie voordoet, dan kunnen wij op dat 

moment in deze Staten daarover een discussie voeren.  

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik had graag gehoord dat de gedeputeerde zou zeggen: 

"Ik beschouw dit als een steun in de rug, want dit is eigenlijk wat ik doe en wat ik in versterkte mate 

wíl doen." Wij zijn blij dat hij met de handtekeningen ter bestemder plaatse gaat en zegt dat dat is wat 

4000 mensen willen. Daarnaast, naast die handtekeningen, kan hij de motie en het amendement voor-

leggen, die hier hopelijk worden aangenomen, en dan kan hij zeggen: "Kijk, datgene wat ik kom voor-

stellen, wordt breed gedeeld." Daarmee kan hij duidelijk het bestuur van het BRU onder druk zetten, 
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inspelend op datgene wat er gaat gebeuren en de verantwoordelijkheden van de gedeputeerde die 

straks zal worden aangesproken.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Als ik met deze motie aankom bij 

het dagelijks bestuur van het BRU – laat ik maar doen alsof het BRU met eenzelfde soort motie bij mij 

zou aankomen –, dan staat daarin dat ik met een opdracht op pad ga, waarbij ik de mogelijkheden heb 

in mijn begroting, breed gesteund door de Staten, ruimte vrij te maken om zijn tekorten op te lossen. 

Dat staat in de motie en in het amendement.  

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een misverstand.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat staat in de motie van de frac-

tie van de SP.  

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Nee, in de motie staat dat er mogelijk gelden gereser-

veerd moeten worden. Er staat niet hoeveel. Dat betekent dat de gedeputeerde alle ruimte heeft om te 

doen wat in zijn vermogen ligt en met het resultaat terug te komen. Hij wordt niet gecommitteerd. Er 

staat ook nergens dat hij alle problemen moet oplossen en dat hij in een klap de verantwoordelijkheden 

van het BRU compleet overneemt. Ik denk dat de gedeputeerde een goed onderhandelaar kan zijn. Ik 

doe een beroep op hem door goed te onderhandelen. Dan komt het goed.  

 

De VOORZITTER: Ik denk dat u even moet kijken of u elkaar hierin kunt vinden. Ik zie geen groot 

verschil qua inzet, maar wel qua financiële middelen en financiële consequenties die hiermee eventu-

eel gepaard gaan. Ik verzoek u even goed te kijken naar de motie en het amendement om er samen 

toch uit te komen.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dan maak ik de doorsteek naar 

de fractie van GroenLinks. Waar staan wij nu op dit punt? Het was controversieel. Het is niet meer 

controversieel. Het ligt bij de Raad van State. Wij zijn hier zo langzamerhand een beetje het spoor 

bijster. Ik wacht tot er hier een koerier langskomt of dat wij via de Staatscourant vernemen wanneer de 

wet echt in werking treedt. Op dit moment is er geen enkele duidelijkheid. Wij blijven de gesprekken 

met het BRU voortdurend voeren. Het levert natuurlijk echt wonderlijke situaties op in de bestuurlijke 

verhoudingen. Het ene moment heb je met elkaar het beeld dat het de ene kant opgaat, om twee weken 

later weer een andere koers te hebben.  

 

De fractie van de ChristenUnie heeft de PON-lijn genoemd en een onderzoek naar buslijnen. Wat mij 

daarvan bijstaat, is dat wij daarover hebben afgesproken –dat hebben wij uitgezocht – dat dit meege-

nomen wordt in de volgende concessie. Ik zeg dit uit mijn hoofd, maar wij hebben het memo hierover 

anderhalf jaar geleden naar de commissie gestuurd. In de tussentijd kan ik niet veel doen. Dat betekent 

dat in het traject 2015/2025 de uitwerking wordt gegeven. We kunnen daarin niet tussentijds iets gaan 

doen. Zo willen wij dat verder gaan afwikkelen. 

 

De fractie van GroenLinks vraagt hoe wij omgaan met de economische agenda in de noordvleugel en 

hoe de zaak ervoor staat. Ik denk dat het goed is nog een keer te schetsen wat wij doen. Wij hebben 

hier onze eigen provinciale economische visie. Daaraan gekoppeld komt straks een economische 

agenda. Wij zijn op dit moment bezig met het oprichten van een 'economic board' en een platform re-

gionale economische samenwerking, waarin wij samen met gemeenten daaraan invulling proberen te 

geven. Dat het is kader dat de Staten meegeven en dat is de inzet die wij hebben bij de noordvleu-

gelagenda. Wij kijken hoe wij de dingen daarin meer synchroon kunnen laten lopen. Wat wij vooral 

beogen, is dat wij niet dezelfde soort projectjes doen op de diverse plekken. Dus als wij zeggen dat wij 

hier in het Utrechtse voor gaming gaan, dan moeten er niet tegelijkertijd in bijvoorbeeld Amsterdam 

allerlei losse programma's voor opgezet worden. Dat is vooral wat er met die agenda wordt bedoeld. 

Het is dus meer synchronisatie, dan dat wij een heel nieuwe agenda gaan opstellen. 

Daarnaast, en dat is ook goed om te weten, hebben wij op Randstedelijk niveau de zogenaamde 'smart 

specialisation strategy' vanuit gelden uit het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). 
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De heer Dercksen van de PVV heeft de opdracht gegeven daaruit zoveel mogelijk middelen te halen. 

De 'smart specialisation strategy' betreft al die verschillende focusgebieden op verschillende plekken 

in de Randstad. Ook daar proberen wij de dubbelingen eruit te halen en het programma korter en krap-

per te maken. De slag die wij juist op dit moment willen maken, is de toets met onze kennisinstellin-

gen en ons bedrijfsleven. De input voor al die programma's vanuit het Utrechtse is altijd de economi-

sche visie, omdat dat het kader is waarmee de Staten ons op pad hebben gestuurd.  

Daarmee heb ik alle vragen die er lagen over deze kadernota beantwoord. 

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat de gedeputeerde nog niet al-

les beantwoord heeft. Ik heb het volgende beeld neergezet. Als ik de juni-circulaire erbij pak, dan con-

stateer ik op dit moment in de saldering een tekort van € 1,5 miljoen op de begroting 2012. Krijgen de 

Staten daarin überhaupt een rol – met keuzes – om dat gat te dichten? 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De kadernota vormt, zoals de 

heer Van Wikselaar weet, de basis voor onze begroting. Het ís nog niet onze begroting. In de tussen-

tijd komt de juni-circulaire. In de aanloop naar de begroting 2013 zullen wij met voorstellen komen 

hoe wij dat oplossen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken. Daarbij wijs ik erop dat wij waarschijn-

lijk na de vaststelling van de begroting ongetwijfeld weer te maken krijgen met een najaarscirculaire, 

die ons gaat vertellen dat wij waarschijnlijk nog minder krijgen. Zo blijft dat een beetje een continu 

proces. 

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik deel die woorden van de gedeputeer-

de. Mijn grote zorg is echter dat ik nu al de tellerstand op min € 1,5 miljoen heb staan bij de begroting 

van dit jaar. Daar komt ongetwijfeld in het najaar nog meer overheen. Wanneer zetten wij stappen om 

dit jaar niet met een groot negatief saldo af te sluiten?  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Daarom zeg ik dat het afsluiten 

van dit jaar volgend jaar plaatsvindt. Wat ik zeg is dat wij op basis van die circulaires continu bijstel-

len. Men kan mij nu niet vragen dat als ik vorige week een juni-circulaire binnengekregen heb, hoe ik 

daaraan invulling ga geven. Dat zou wel heel erg mooi zijn. Ik denk dat zelfs de heer Dercksen snapt, 

hoe optimaal ik ook het financieel systeem hier voor elkaar wil krijgen, dat ik dat niet voor elkaar kan 

boksen, in elk geval niet voor wat betreft die € 1,5 miljoen. Tenzij er heel veel ruimte in zou zitten en 

dan heeft de heer De Kruijf gelijk. Het beeld voor de Staten is dus heel breed.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dat als de Staten daarin dit 

jaar nog een rol willen spelen, zij nu een aantal amendementen moeten doorvoeren. 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ja, als de Staten dat inderdaad op 

voorhand willen. Zij kunnen het ook gewoon als taakstelling aan het provinciebestuur meegeven, al-

thans zo beschouw ik dat. Zolang die amendementen er niet liggen, is het gewoon een taakstelling en 

hebben wij te zorgen dat wij dat regelen. Anders hebben wij, in tegenstelling tot het afgelopen jaar – ik 

heb het idee dat dit niet zo heel slecht landt hier, als ik het zo hoor – meer uitgegeven dan er binnen-

kwam.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn nog een paar vragen overgebleven. Ik 

wil beginnen met een mededeling van een, voor mijn gevoel, belangrijk feit. Dit, mede naar aanleiding 

van de voortdurende stroom van reeds gestelde en reeds beantwoorde vragen van de fractie van de 

PVV over de zogenaamde leegstaande verdiepingen. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft van-

daag in haar algemene bestuursvergadering besloten bij de provincie in te trekken. Dat wil zeggen: het 

pand dat men nu aan de A2 bevolkt, wordt verlaten en men gaat drie verdiepingen – het gaat om 3500 

m² – voor een langdurige periode huren. Daarmee is er in het Provinciehuis geen sprake meer van 

leegstand – het zal een beetje moeilijk worden de komende weken daarover verder nog vragen te stel-

len – op het moment dat dat geëffectueerd wordt.  

De heer Dercksen heeft vast nog wel een andere vraag. 
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De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik feliciteer de gedeputeerde met deze deal. De 

vraag is natuurlijk, waar in de markt huurkortingen worden gegeven van 20 tot 50%, welke incentives 

hier verstrekt zijn. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De heer Dercksen snapt wel dat ik niet op alle 

details inga, maar ik wil hem wel in globale zin aangeven dat er een heel keurige huurprijs wordt be-

taald. Het college heeft ooit van de Staten – ik herinner mij dat ik daarover vanmorgen ook gesproken 

met de heer Van Hal Scheffer – de opdracht gekregen om voor een huisvestingslast van € 4,5 miljoen 

per jaar nieuwe provinciale huisvesting te organiseren. Het vorige college heeft naar aanleiding van de 

aanbesteding en de voorwaarden van aanbesteding besloten er € 5,2 miljoen van te maken als een soort 

taakstelling naar zichzelf toe. Het gevolg van de meevaller in de verbouwing, die ongeveer € 10 mil-

joen bedraagt – wij hebben daarover stukken gemaakt, die nog voor de zomer naar de Staten komen –

, is dat de huisvestingslasten zijn gedaald naar € 5 miljoen. Met de huurprijs die wij met de VRU afge-

sproken hebben, zullen wij op een huisvestingslast van ongeveer € 4,4 miljoen komen. Wij hebben het 

dan over € 600.000. Dat is overigens exclusief de servicekostenbijdrage. Dan is het een beetje span-

nend rekenen, want, zoals de Staten weten, betalen wij op dit moment onze hal grotendeels zelf. Als je 

dat samen gaat doen met partners, dan gaat een deel van de servicekosten bijdragen aan de kosten van 

onze totale huisvesting. Je zou dat dus nog iets meer moeten finetunen en dan kom je op dat bedrag 

uit. Nogmaals, dit is een andere markt en een andere tijd dan de tijd waarin wij dit ooit met AbnAmro 

konden afspreken. Het is echter een heel nette huurprijs. De details, ik weet dat de heer Dercksen er 

prijs op stelt die te krijgen, zijn uiteraard te verstrekken. Er is een aanbod gedaan. Dat is geaccepteerd. 

De laatste details moeten nog worden doorgesproken. Die details zullen wij melden aan de Staten. De 

globale cijfers die ik nu heb gegeven, zijn overigens de correcte cijfers, waarop het besluit bij de VRU 

genomen is.  

 

De tweede set van opmerkingen gaat over het natuurbeleid in algemene zin. Die opmerkingen zijn 

gemaakt door de fracties van de SGP en de PvdD en ook andere fracties. Daarin is iets te gemakkelijk 

een relatie gelegd tussen de financiering van ecoducten en anderzijds, laat ik het zo zeggen, de wild-

beheerdiscussie. Daarover kan men heel verschillend denken. In Provinciale Staten hebben wij daar-

over, met verschillen in opinie, een inhoudelijk en serieus debat gevoerd. Zo hoort het ook in een huis 

van de democratie, dat men daar verschillend over kan denken. Uiteindelijk zijn er besluiten genomen 

en de kern van die besluiten is dat wij in Utrecht een EHS aanleggen die kleiner is dan de bedoeling 

was, maar dat wij dat nog wel doen. Op een aantal cruciale plekken – zie het Akkoord van Utrecht – is 

een aantal verbindingen nodig. In coalitieverband hebben wij afgesproken dat wij die verbindingen 

gaan aanleggen. Ik maak daarbij steeds de kanttekening dat wij goed en zeker moeten weten dat die 

ecoducten daar functioneren als wij ze daar aanleggen. Ik ben de eerste om te zeggen dat als een eco-

duct op een plek niet functioneert, wij misschien naar een andere manier moeten kijken: misschien on-

der de grond of andere maatregelen of een ecoduct op een andere plek. Ik sta helemaal open voor die 

discussie. Dat is echter de verhouding geweest: wij maken de EHS kleiner, dan kijken wij waar de 

verbindingen ontbreken en die verbindingen, de drie ecoducten, zo hebben wij met elkaar afgesproken, 

gaan wij vervolgens realiseren, tenzij er goede tegenargumenten zijn om dat op een andere manier te 

doen.  

Als die ecoducten functioneren – en dat doen zij – dan doen zij dat voor een heel scala aan planten en 

dieren die daarvan plezier hebben. In dit land en in deze provincie – wij wonen met 1, 2 miljoen inwo-

ners in de kleinste provincie van Nederland - zul je echter altijd aan beheer moeten doen. Daarover 

wordt verschillend gedacht in deze Staten. Dat mag. Het is echter volstrekt helder dat je op een aantal 

plekken zult moeten beheren. Daarin hebben wij heel duidelijke keuzes gemaakt: wel met edelherten, 

damherten in een beperkte populatie op Plantage Willem III, maar niet voor wilde zwijnen. Dat bete-

kent dat je een nulstand nastreeft. Dan doen omliggende provincie overigens ook; ook de Gelderse 

Vallei kent een beleid, waarin een nulstand wordt nagestreefd, en ook op de Veluwe moet stevig be-

heerd worden, omdat daar de problematiek de afgelopen jaren vrij ernstig uit de hand is gelopen.  

Evenzo de ganzendiscussie. Ik heb zeer genoten van de heer Van der Steeg met zijn prachtige gans 

met gasmasker. Alle mensen die ik daarover de afgelopen periode heb gesproken – ik spreek met veel 

mensen, ook met mensen van terreinbeherende natuurorganisaties – zeggen dat als je de ganzenpro-

blematiek in Nederland, zeker rondom Schiphol, effectief wilt beheren, het schieten van ganzen feite-
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lijk geen oplossing is. Het vangen van ganzen als zij in de rui zijn en ze vervolgens doden, is het enige 

wat effect heeft op de stand van ganzen. Ook de Ganzen-7 of de Ganzen-8, de organisaties die zich 

met het ganzenprobleem bezighouden, zeggen dat. Het is heel vervelend beleid. Toch blijkt het op 

Texel wel te werken. Het zijn daar de natuurorganisaties die aangeven dat het op Texel wel werkt. Ik 

vond het wel interessant dat de heer Van der Steeg zei dat het daar niet werkt. Nogmaals, ik begrijp dat 

het voor sommige partijen vanuit hun basisopvatting een gevoelig punt is, maar de natuur in Neder-

land, in al zijn vormen, zullen wij moeten beheren. Naar aanleiding van het simpele feit dat wij hon-

derdduizend ganzen te veel hebben in Nederland en in de hele provincie Utrecht maar twee slecht-

valkpaartjes, vond ik de vergelijking in dat opzicht een beetje uit balans.  

 

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! Als de gedeputeerde zegt dat het op 

Texel heeft gewerkt, hoe verklaart hij dan dat twee jaar na dato de populatie weer op hetzelfde niveau 

is? 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Drie jaar. Dat is vaak zo met een heleboel die-

ren: als je een heleboel dieren op een kluitje zet, worden het er uiteindelijk weer meer. Dat is niet zo 

ingewikkeld. Zo verklaar ik het: je vangt er een heel stel, dan neemt de populatie af en heb je bereikt 

wat je wilde. Na een aantal jaren neemt die populatie weer toe en dan zul je opnieuw moeten beheren. 

Dat is de strijd die je op dit punt altijd hebt aan te gaan. Ik ben het wel eens met de heer Van der Steeg, 

dat je dit altijd zult moeten koppelen aan een heel ander scala van maatregelen: dat heeft met voedsel 

te maken, dat heeft met aanvullende methoden te maken. Je ontkomt in dit land echter niet aan enige 

mate van beheer. Zeker op het punt van ganzen is daar de laatste jaren te weinig aan gedaan. Er waren 

veel juridische procedures, veel gedoe, niks aan gedaan, uit de hand gelopen en nu moet je sterk in-

grijpen. Je ziet bij ganzen dat het inmiddels om honderdduizend exemplaren gaat in Nederland. Dat 

noem ik een uit de hand gelopen vraagstuk. Daarom die vergelijking met de wilde zwijnen: een pijn-

lijk verhaal en veel media-aandacht. Nogmaals, die media-aandacht zoek ik niet. Alle verhalen in de 

krant over drijfjachten, drukjachten, politie, officier van justitie: kletskoek. Ik heb vandaag nog even 

gecheckt bij de politie wat daarvan waar is. Volstrekt onjuiste berichtgeving. Tegen dit soort verhalen 

kun je je in dit land niet verweren. Er was een ontheffing, de beesten zijn inderdaad geschoten, maar 

wel volgens de regels en na onderzoek van de officier van justitie en politie. Dan gaat het om vijf in-

middels vierendertig kilo wegende zwijnen. Leuke fotootjes erbij van die netgeboren zwijntjes. Alle-

maal prachtig. In Nederland proberen wij de natuur enigszins te beheren. Dat kun je beter doen in een 

stadium dat het nog beperkt effect heeft dan dat het net zo gaat als met de ganzen, waar je het zo ver-

schrikkelijk uit de hand hebt laten gieren dat je er vervolgens honderdduizend moet schieten. Zelfs de 

jagers in Nederland – de Koninklijke Jagers Vereniging – zeggen: wij doen even niet mee, want wij 

zijn fysiek niet in staat om honderdduizend ganzen te schieten. Daar gaan wij in Utrecht met de grote 

hoefdieren dus niet naartoe. Dat is een besluit van de Staten. Dat voer ik gewoon uit; er is een demo-

cratisch besluit genomen om dat op die manier te doen.  

 

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! Eigenlijk hoor ik de gedeputeerde ge-

woon zeggen dat de massale vangacties en het vergassen van ganzen helemaal niet duurzaam is. Het is 

een repeterend verhaal. De Dierenbescherming heeft vorig jaar in deze Staten een stuk laten inkomen 

van zo'n tien of twaalf bladzijden, waarin heel goede handreikingen worden gegeven om op een andere 

manier, met name op een ruimtelijke ordeningsmanier, naar je ganzen te kijken. Dus niet door het vi-

zier, maar misschien door een verrekijker.  

Ik voelde mij een beetje aangesproken toen de gedeputeerde zei dat hij de pers niet zocht. Nu, dat doe 

ik ook niet. Als de gedeputeerde echter gebeld wordt, geeft hij een reactie. Dat doe ik ook. Vervolgens 

bepaal ik niet wat er in de krant komt. Dat wil ik hier ook gezegd hebben.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik sprak de heer Van der Steeg hier niet op 

aan. Ik zei dat het in dit land makkelijk is zo'n onderwerp als het doodschieten van vijf wilde zwijntjes 

als een wekelijks item in de krant te krijgen. Dat gold overigens ook voor die slechtvalk. Het levert 

soms publiciteit op en soms ben je er blij mee en soms ben je er wat minder blij mee, bijvoorbeeld als 

het beest vervolgens door de Vogelopvang naar elders gebracht is. Dat hebben wij allemaal niet in de 

hand. Blijft staan de beleidsmatige kant van de zaak. Wij hebben een goede discussie gevoerd, wij 
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hebben keuzes gemaakt, alles netjes en volgens de regels uitgevoerd; niet leuk, maar wel nodig. En 

duurzaam? Nee. De heer Van der Steeg heeft gelijk: met het beheren van de natuur in Utrecht, met de 

grote hoeveelheid mensen die daarbij horen, zul je altijd moeten doorgaan. Dat is een probleem dat 

nooit in een keer met één besluit of met één vangactie is opgelost. Nee, over een aantal jaren zul je dat 

misschien opnieuw moeten doen. Niet leuk, wel nodig. Als je die dieren dan ook nog maar nuttig ge-

bruikt – dat geldt voor het grootste deel van de dieren in Nederland – en ze niet vernietigt en ze, zoals 

dat gebeurt rondom Amsterdam, waar ze ter beschikking werden gesteld van de voedselbanken, dan is 

er in elk geval nog een fatsoenlijke bestemming voor deze dieren. Dat heb ik dan nog liever dan dat je 

ze vernietigt. Dat is eigenlijk gewoon zonde.  

 

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! Je zou ook kunnen accepteren dat wij 

mensen niet de enigen zijn om in deze provincie te wonen. Anderzijds is het zo dat je daarbinnen poli-

tieke keuzes kunt maken. Zo heeft het Landbouw Economisch Instituut becijferd dat op het moment 

dat je stopt met het inrichten van de foerageergebieden, die nu naast landbouwproductievelden lig-

gen – je kunt je afvragen hoe slim dat is - en je zou alle schade uitkeren, je goedkoper uit bent. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat zou best kunnen. Misschien moeten wij 

inderdaad dat foerageerbeleid eens aan de kaak stellen. Het is inderdaad redelijk wonderlijk dat wij 

met subsidie op het ene veld ganzen laten landen en dat wij een veld verderop zeggen dat dat niet de 

bedoeling is en de ganzen doodschieten. Het is overigens de reden waarom in IPO-verband is afge-

sproken nog eens te kijken of dat foerageerbeleid niet een tikkie slimmer kan. Nogmaals, ik respecteer 

de positie van de PvdD hierin. Een partij mag best zeggen dat zij hier principieel op tegen is. Zo zullen 

er ook partijen zijn die zeggen dat zij er principieel voor zijn. Daarover voeren wij in deze Staten dan 

een goede discussie, dan nemen wij daarover vervolgens een besluit en dan voeren wij dat correct uit 

en zien erop toe dat het gebeurt.  

Ik was overigens blij met de motie, die ook door andere partijen ondersteund is, om waar wij dat als 

provincie kunnen, een aantal maatregelen te nemen als het gaat over de problematiek van de bijen in 

de provincie Utrecht. Dat gaat over het plaatsen van bijenkasten en het nemen van bermbeheermaatre-

gelen, waartoe de motie oproept. Dat is in het college positief geland. Wij zullen kijken wat wij met de 

motie kunnen doen om dat voor elkaar te krijgen. Zo zal de heer Van der Steeg ook begrepen hebben 

dat wij de motie over de vergassing van ganzen in die zin wat minder positief zullen benaderen.  

 

Ik ben nog één antwoord schuldig en daarna rond ik af. Dat betreft de fractie van de ChristenUnie,die 

dat zelf al heeft aangegeven. Ik hecht eraan dat punt even correct af te wikkelen. Dat punt is blijven 

hangen naar aanleiding van de discussie van vanmorgen over Groot Mijdrecht Noord. € 6 miljoen pro-

vinciale middelen die van Energiek Utrecht naar Groot Mijdrecht Noord overgeboekt zijn met een sta-

tenbesluit, zijn onderdeel van de provinciale middelen die nu in Groot Mijdrecht Noord zitten. Daar-

mee hangen die middelen niet boven de markt, maar zijn ze onderdeel van de discussie over Groot 

Mijdrecht Noord, zoals wij die vanmorgen met elkaar gevoerd hebben. Dat antwoord was ik mevrouw 

Dik, met excuus, nog schuldig.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Er ligt nog een punt, waarop de heer Krol mis-

schien nog kan reageren. Er ligt een motie voor, waarbij gevraagd wordt in de ruimtelijke structuurvi-

sie te anticiperen op de bouw van een aantal studio's ten behoeve van de hockeyclub. Ik zeg het maar 

even in mijn eigen woorden. Het gaat om het oprekken van de rode contour. Daarover hebben wij de 

afgelopen jaren een paar keer discussies gehad en wij zouden er nog een afrondende discussie over 

hebben. Wij zeggen dat wij daar hooguit in mee moeten gaan als er sprake van absolute noodzaak of 

als er een onmogelijkheid is om het anders op te lossen. Dit, in combinatie met de compensatie daar-

van. Ik ben nieuwsgierig wat de gedeputeerde daarvan vindt. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb vanmorgen met belangstelling de dis-

cussie in Provinciale Staten gevolgd over de vestiging van het NHC. Ik heb daar ook ruimtelijk naar 

gekeken. Ik denk dat je altijd de opdracht moet hebben om te kijken of je dat binnen de rode contour 

kunt oplossen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om het daarbuiten te doen. Ik denk dat je op deze 

locatie niet helemaal binnen de contour kunt blijven, zo blijkt uit contact met de gemeente Utrecht. Als 
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het zwaarwegend van belang is en de ruimtelijke impact ervan blijft beperkt, kan ik er wel positief te-

genover staan. Dat laatste is echter in dit stadium niet meer heel relevant. Het enige moment waarop 

wij nog over de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie spreken is in de PS-vergadering van januari. 

Dat betekent dat de Staten er uiteindelijk zelf een besluit over zullen nemen. Ik vind echter bij een 

groot maatschappelijk belang met een kleine ruimtelijke ingreep, dat een overschrijding van de rode 

contour bespreekbaar is. Ik wil de vergelijking eigenlijk niet trekken. Toch doe ik dat hier even. Wij 

hebben eenzelfde discussie gehad over het Kinder Oncologisch Centrum in de gemeente Utrecht, waar 

men ook enigszins buiten de rode contour zit. Ook daar geldt, zelfs nog in versterkte mate, de discus-

sie dat vraagstukken die een ruimtevraag hebben en die van groot maatschappelijk belang zijn, als het 

echt niet anders kan, buiten de rode contour terecht moeten komen. Je moet je daarbij heel bewust zijn 

van het feit dat het een ingreep is en dat je dat goed moet kunnen motiveren. Dat geldt wat mij betreft 

dus ook voor deze locatie.  

 

De VOORZITTER: De discussie komt ongetwijfeld terug. 

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Als dat het moment wordt waarop wij er iets 

van kunnen zeggen, krijgt deze motie een andere betekenis. Dan heb ik daar vrede mee.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil daaraan nog één ding toevoegen. Het 

college van GS heeft natuurlijk nog één moment waarop iets gezegd kan worden. Dat is bij het vast-

stellen van de nota van antwoorden. Mensen die zienswijzen hebben ingediend, krijgen een reactie van 

Gedeputeerde Staten. Die reactie geven wij aan Provinciale Staten ter besluitvorming. Wij kunnen op 

deze zienswijzen, die ongetwijfeld binnen zullen komen op dit onderwerp, reageren. Dan zullen wij 

dat doen in dezelfde strekking die ik nu gedaan heb.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in mijn betoog gevraagd hoe de heer 

Krol het duidt dat dit pand zonder taxatierapport is aangekocht en of dit navolging verdient.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Toen wij dit pand kochten in de vorige colle-

geperiode hebben wij een zogenaamde huurwaardeberekening gedaan. Dat heb ik de heer Dercksen tot 

twee keer toe schriftelijk laten weten. Dat is niet ongebruikelijk als een correcte waardebepaling voor 

een pand in verhuurde staat. Ik herhaal het vandaag nog een keer mondeling. Als ik had geweten hoe 

vaak de heer Dercksen mij hierover vragen gesteld zou hebben, dan had ik absoluut – dat had ik na-

tuurlijk met terugwerkende kracht aan een andere portefeuillehouder moeten vragen – gezorgd dat er 

een taxatierapport, naast die huurwaardeberekening, had gelegen. Als de heer Dercksen dat oordeel 

wil horen, heb ik dat hierbij gezegd.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het is mij niet helemaal duidelijk welk oordeel 

de gedeputeerde nu precies velt. Als hij een vrijblijvende berekening wil vergelijken met een taxatie-

rapport, dan hebben wij een heel serieus verschil van inzicht. Ik wil hem graag vragen of dat in de toe-

komst nog een keer gaat gebeuren. Als hij in Soesterberg een pandje en een stukje grond koopt, dan is 

er wel een taxatierapport en niet een vrijblijvende huurwaardekapitalisatieberekening. Ik wil daarom 

heel duidelijk van de gedeputeerde horen wat hij ervan vindt: geen taxatierapport, geen handtekening 

van een beëdigd taxateur, maar slechts een vrijblijvende rekensom van een makelaar. Wat vindt de ge-

deputeerde daarvan en welke lessen voor de toekomst trekt hij daaruit? 

  

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De heer Dercksen zegt "een vrijblijvende 

waardebepaling". Het is geen vrijblijvende waardebepaling op het moment dat je kijkt wat de huur-

waardekapitalisatie van dit pand is. Het is echt niet waar wat de heer Dercksen zegt. Dat weet hij ook; 

hij heeft iets te veel achtergrond op dit dossier om dit te kunnen zeggen. Als je er een taxatie met een 

handtekening naast gelegd zou hebben, zou dat zeer waarschijnlijk geen andere waardebepaling voor 

dit pand hebben opgeleverd. Die stelling durf ik aan met de heer Dercksen. Wij kopen niet verschrik-

kelijk veel panden in verhuurde staat. In alle eerlijkheid zal die situatie zich niet voordoen. Wat ik eer-

der al heb gezegd: als ik de discussie had kunnen inschatten, met terugwerkende kracht bij een andere 
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portefeuillehouder, over het feit dat die ene taxatie op dat punt er niet was geweest, dan zou ik het ze-

ker niet nog een keer doen. Daarmee heb ik een duidelijk antwoord gegeven. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Er is verschil tussen zwart en wit en tussen een 

huurwaardekapitalisatieberekening en een taxatierapport. De gedeputeerde zegt nu ja. Net zei hij dat 

het ongeveer hetzelfde is.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het levert hetzelfde resultaat op, zei ik.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het levert juridisch in elk geval heel andere in-

zichten op. Een beëdigd taxateur is aansprakelijk voor het bedrag dat hij heeft opgeschreven. Ik heb 

grote makelaarskantoren gesproken en gezegd: "Dit zijn de uitgangspunten, wat vindt u van die prijs?" 

Die prijs kwam niet in de buurt van wat er betaald is. Dat is de achtergrond van mijn vraag. Er moet 

een taxatierapport komen. Dat doet werkelijk iedereen, publiekrechtelijk en privaatrechtelijk. Zeker bij 

een investering van € 83 miljoen moet er een taxatierapport zijn. Het is er niet. De gedeputeerde neemt 

er geen afstand van. Dat vind ik een kwalijke zaak.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wat de heer Dercksen doet, is een nog veel 

kwalijker zaak. Die huurwaardeberekening is nog interessanter geworden; daar loopt de heer Dercksen 

aan voorbij. Wij hebben een jaar of twee jaar kunnen discussiëren over het feit van die leegstand en 

wat het kan opbrengen. Die gegevens en die huurwaardekapitalisatie waren beschikbaar voor Provin-

ciale Staten toen het besluit genomen werd. Dat heb ik vanmorgen de collega van de heer Dercksen 

ook proberen uit te leggen. Daarmee ligt er een opdracht om dat pand te kopen. Dan kan de heer Der-

cksen twee jaar na dato wel zeggen – in een pamflet en hier in de Staten met 25 keer vragen stellen –

 dat hij het vreemd vindt dat het er niet was en het is zijn goed recht dat te zeggen, maar er was een 

democratische meerderheid die zei: "U moet dit pand kopen voor dat bedrag." Punt. Dit college en het 

voorgaande college hebben daarmee gehandeld in lijn met de afspraken met de Staten. Dan zeg ik er 

nog maar even bij: het is erg gemakkelijk om steeds te zeggen dat het pand zo verschrikkelijk veel te 

duur is, naar aanleiding van alle mensen die de heer Dercksen op dat punt gesproken heeft, maar hij 

weet dat de huisvestingslasten voor het bestaande pand, waar wij toen in zaten, € 3,9 miljoen per jaar 

bedroegen, exclusief alles wat er aan dat pand moest gebeuren. Dan moet hij nog een keer in deze Sta-

ten en op zijn website uitleggen dat wij in de situatie, waarin wij toen zaten met ons personeel, waar-

van de heer Dercksen zelf toegeeft dat het ongezond en onveilig was, grote investeringen hadden moe-

ten doen, miljoeneninvesteringen, in het bestaande gebouw. Dan moet hij nog een keer uitleggen dat 

dat een betere investering was geweest dan de huisvestingslasten van € 4,4 miljoen, waar wij op dit 

moment met dit pand, in de staat waarin het nu verkeert, zitten. Als morgen de provincie Utrecht 

wordt opgeheven, hebben wij nog steeds een stuk vastgoed op een perfecte locatie in Utrecht, dat wij 

ook nog weer kwijt kunnen.  

Voor de goede orde: het is fantastisch dat de heer Dercksen zegt dat hij een taxatierapport had willen 

hebben. Hij spreekt niet tegen mij. Hij spreekt tegen zijn collega's in de Staten.  

Wij hebben nog steeds een huisvestingslast in dit gebouw weten te realiseren, waarmee wij een vrijwel 

nieuw gebouw hebben, helemaal up tot date, duurzaam, voor de mensen geschikt en gezond om te 

werken, voor een huisvestingslastenniveau dat vergelijkbaar is met de situatie waarin wij in de Sterren 

hadden gezeten. De Staten hebben geoordeeld en daarin een keuze gemaakt en een besluit genomen. 

Het is uitstekend dat de heer Dercksen de discussie nog een keer wenst op te rakelen, maar hij is bij 

mij aan het verkeerde adres.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het begint mij een beetje tegen te staan dat elke 

gedeputeerde verwijst naar een meerderheid in de Staten in het verleden. Ik vind dat een beetje verve-

lend worden. De gedeputeerde vraagt mij waarom dit een verkeerde beslissing is geweest, omdat de 

huisvestingslasten lager zouden zijn. Nu, gedeputeerde Krol, omdat dit gebouw twee keer zo groot is 

als de gebruiksbehoefte van de provincie. De rest hebben wij dus gestoken in vastgoed, in een beleg-

ging en niet in geld voor de mensen in de provincie. De gedeputeerde heeft zijn geld gewoon gestoken 

in stenen. Daar is de provincie niet voor. Dan zal ik de hele discussie over vastgoed maar daar laten. 

De gedeputeerde verstopt zich ook achter de Staten, wanneer het gaat over de huurwaardekapitalisa-
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tieberekening en het taxatierapport. Als de Staten zitten te slapen, dan ontslaat dat de gedeputeerde 

niet van de verplichting om de waarde van € 83 miljoen belastinggeld te laten toetsen door een be-

edigd taxateur. Daarvoor kan de gedeputeerde niet weglopen.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat er een misverstand ontstaat. Deze 

gedeputeerde en dit college lopen nergens voor weg, maar komen met voorstellen naar Provinciale 

Staten en onderbouwen die naar het beste van hun mogelijkheden. Daarover kun je achteraf, twee jaar 

later, van alles zeggen. Het is ontzettend makkelijk daarover achteraf nog eens uitgebreid te discussi-

eren. Er is echter gewoon met alle gegevens in de hand een stevige discussie gevoerd. De heer Derck-

sen was daar niet bij. Er is een stevige discussie gevoerd, want het hing erom of er in Provinciale Sta-

ten wel steun voor dat voorstel zou zijn. Er is heftig gediscussieerd over al die punten: 

 Wij kopen een bestaand pand. Dat is te groot. Dat was niets nieuws, dat wist iedereen. Als je een 

bestaand pand koopt, koop je niet een maatpak, maar dan koop je confectie. Dan weet je dat het 

niet helemaal voldoet aan de voorwaarden die je hebt.  

 Wij hebben alternatieven bekeken: op de bestaande locatie blijven zitten of een nieuw kantoor-

pand bouwen op Papendorp. Moet je een nieuw kantoorpand bouwen in deze tijd? Nee, dat ook 

weer niet. 

Al die discussies zijn de revue gepasseerd. Als dan uiteindelijk – en daar zit mijn probleem met de 

heer Dercksen – na een debat van jaren, met meerdere gedeputeerden, met meerdere Provinciale Sta-

ten, een besluit wordt genomen, dan is dat wat het is. Als de heer Dercksen geschiedschrijving wil 

doen door zich af te vragen hoe het toch kan dat zo'n besluit heeft plaatsgevonden, dan is dat zijn goed 

recht. In politieke zin zijn de Staten echter de baas over de besluitvormingen die in dit soort processen 

plaatsvinden. Wij hebben dit serieus en met inhoud stevig met elkaar uitgediscussieerd. Er is geen 

sprake van weglopen. Ik zit hier al een jaar lang op dit dossier de discussie te voeren met de heer Der-

cksen over punten waar ik geen klap meer aan kan veranderen, maar waarvoor ik wel volledig de ver-

antwoordelijkheid neem.  

 

De VOORZITTER: Ik denk dat deze discussie in voldoende mate is gevoerd.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog één heel zwaarwegende vraag voor 

onze fractie stellen. Is de gedeputeerde van plan in de toekomst voor de provincie vastgoed aan te ko-

pen zonder taxatierapport? 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Als de provincie Utrecht vastgoed zou kopen 

in verhuurde staat, dan zullen wij dat niet kopen zonder taxatierapport. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! En zonder verhuurde staat? 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dan zullen wij het ook niet kopen zonder 

taxatierapport.  

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil twee onderwerpen aanroeren die 

door de verschillende fracties bij de behandeling van de voorjaarsnota zijn besproken. Het eerste on-

derwerp gaat over de vraag van de fractie van GroenLinks: hoe staat het nu eigenlijk met de RUD's? 

De Staten krijgen hiervan na het zomerreces een stand van zaken. Ik vind het prettig hier in de verga-

dering alvast een tip van de sluier op te lichten om een beeld te geven van waar wij op dit moment 

staan in het proces.  

Het tweede onderwerp dat ik wil aanroeren is wonen. Dat onderwerp is door de fracties van de SP en 

de PvdA genoemd. Ik wil hier even het beeld neerleggen dat deze fracties geschetst hebben en het 

beeld dat ik hiervan heb. Ik denk dat er wat licht tussen zit, zoals ook de heer Van Wikselaar dat over-

al ziet. 

 

RUD: het is een langzaam proces geweest, dat moet ik toegeven. Het is een lastig dossier geweest, 

omdat er vanaf het eerste moment verschillende verwachtingspatronen zijn geweest. Ik moet ook zeg-

gen dat er vanuit het Rijk niet altijd een eensluidende richting aan dit proces is gegeven. Er zijn nogal 
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eens wat afwijkende zaken tot ons gekomen, doordat gemeenten een andere kant opgingen en wij, bin-

nen IPO-verband, ander inzicht hadden. Dat zorgde er niet voor dat het allemaal van een leien dakje is 

gegaan. Ik kan nu melden dat wij in elk geval zo ver zijn dat wij binnenkort een bedrijfsplan met el-

kaar vaststellen dat wij bij de verschillende besturen, de colleges, willen neerleggen om daarover een 

besluit te nemen. Daarin willen wij de structuur van de RUD vormgeven en hoe die zich verhoudt in 

relatie tot de aansturing vanuit de gemeenten en de provincie. Wij willen daarbij invulling geven aan 

hoe bijvoorbeeld de bemensing eruit gaat zien. Ook het takenpakket komt daarbij aan de orde. Deels 

zal het een cafetariamodel zijn. Dat houdt in dat de basistaken sowieso in de RUD zullen zijn. Ge-

meenten zullen op termijn bepaalde diensten bij de RUD kunnen inkopen via een overeenkomst daar-

toe. 

Wij willen na het zomerreces ook kijken of wij al een beoogd directeur/kwartiermaker kunnen aanstel-

len, zodat deze de vorming van de RUD met de personele bezetting kan vormgeven en wij richting 1 

januari 2013 een organisatie in oprichting hebben. In Den Haag kunnen wij dan aangeven dat de RUD 

ook in de regio Utrecht vorm gekregen heeft. In hoeverre de RUD op dat moment al als een gemeen-

schappelijke regeling operationeel is, hangt af van de besluitvorming in de Staten. Die besluitvorming 

hoop ik eind dit jaar met de Staten te maken wanneer wij alle eindjes aan elkaar hebben geknoopt en 

een goed plan kunnen voorleggen. Ik ga er vooralsnog van uit dat wij rond 1 januari 2013 een RUD in 

oprichting aan de Staten kunnen presenteren. 

 

Dan het onderwerp wonen. De fractie van de SP memoreerde dat sociale huisvesting een belangrijk 

onderwerp is. Naar het gevoel van de fractie van de SP is daarvoor te weinig aandacht. Ik deel die me-

ning niet. Juist in het licht van de Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling heb ik samen 

met corporaties de laatste tijd extra veel aandacht besteed aan het op zoek gaan naar oplossingen. Re-

cent nog heb ik een gesprek gehad met de corporaties die in het BRU actief zijn. Ik denk dat dit soort 

contacten erg belangrijk is, zeker omdat wij zien dat de corporaties in grote nood verkeren. Hun inves-

teringsvermogen – Portaal, Mitros - is ernstig afgenomen vanwege het debacle bij Vestia. Daarover 

praten wij met de corporaties. Het is daarbij niet zo dat wij hun problemen even kunnen oplossen, 

maar het is wel zo dat wij samen met hun willen kijken of wij andere constructies kunnen verzinnen, 

zoals het koppelen van institutionele beleggers, en zij in elk geval hun projecten kunnen blijven uit-

voeren.  

De economische crises vergt van ons ook te gaan kijken naar andersoortige maatregelen dan wij in het 

verleden misschien gewend waren. In het verleden hadden wij ook ISV-gelden die een heel interessant 

smeermiddel waren en een goed instrument om in de wijken zaken te kunnen doen, samen met corpo-

raties en gemeenten, om daar de leefbaarheid te verbeteren. Dat geld houdt op een gegeven moment 

op; het loopt uit tot 2013. Dat betekent dat er van ons verwacht wordt dat wij wat inventiever met onze 

partners kijken naar maatregelen die kunnen helpen om die woningmarkt weer vlot te trekken. Ik heb 

net al de woningcorporaties genoemd, maar wij kijken ook heel serieus naar het CPO (Collectief Parti-

culier Opdrachtgeverschap) en of wij dat in binnenstedelijk verband kunnen stimuleren. Ik heb van 

wethouder Isabella uit Utrecht begrepen dat men dat daar al doet op het veemarktterrein. Dat soort 

ideeën willen wij graag ondersteunen.  

Recent hebben wij gesproken over de maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarin de instrumenten 

uit het verleden tegen het licht zijn gehouden en wij inzicht hebben gekregen in wat de meest effectie-

ve instrumenten zijn. Het is mijn inzet met de instrumenten die het meest effectief zijn in de komende 

periode door te gaan. Dan denk ik aan garantstellingen, ook naar corporaties toe, waarin zij projecten 

willen doen. Dan denk ik aan het rentekortinginstrument. Natuurlijk gaan wij nog spreken over het 

Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven. Wij zijn nu met een soort herijking bezig om te kijken wel-

ke projecten wij in de toekomst nog kunnen uitvoeren en van welke projecten wij moeten constateren 

dat die op de langere termijn niet gerealiseerd worden. Ik kom eind dit jaar daarmee naar de Staten toe, 

zodat zij een beeld krijgen van gemeenten waarmee is gesproken en afspraken zijn gemaakt over het 

kiezen van een andere insteek en over het vinden van andere terreinen waar wij dat op een goede ma-

nier zouden kunnen inzetten, waarbij tegelijkertijd de woningbouwontwikkeling tot stand komt.  

Het beeld dat misschien een beetje somber is neergezet, wil ik dus graag wat nuanceren. Ik heb er een 

goed gevoel bij. Ik denk dat wij vanuit de provincie ons uiterste beste doen om op die terreinen met 

onze partners ervoor te zorgen dat die projecten weer los kunnen komen, waar het nu heel lastig is, ge-

zien de financiële situatie.  
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De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor zijn, ik zou bijna 

zeggen, aanvulling op de Woonvisie. Toen wij de Woonvisie bespraken, hadden wij juist 'Begeiste-

rung' nodig. Die lijkt de gedeputeerde nu te geven. Het blijft toch wat algemeen. Hij zegt dat hij een 

goed gesprek aangaat met de corporaties en dat er wellicht van alles kan. Ja, wellicht wel. Weet de ge-

deputeerde echter dat men in bijvoorbeeld de gemeente De Bilt vijftien jaar moet wachten op een een-

gezins sociale huurwoning? 

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ja, dat weet ik.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde doet er niks aan? 

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is niet alleen mijn rol. De heer Drie-

huijs doet of de provincie het woningbouwprobleem van de gemeente De Bilt moet oplossen. Dat doen 

wij echter in gezamenlijkheid.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat zeg ik niet. Ik zeg: "U doet er niets aan." 

Toevallig zien wij een intentieovereenkomst voorbij vliegen vandaag, waarin er een ontzettend mooie 

mogelijkheid is om in De Bilt op het RIVM-terrein woningbouw te realiseren, wellicht ook in de soci-

ale sector. Wat zegt de provincie Utrecht? Nee hoor, wij willen daar een bedrijventerrein. Natuurlijk is 

dat belangrijk voor de werkgelegenheid. Het is echter wel een keuze die gemaakt wordt: er wordt niet 

voor wonen gekozen. Waar is de heer De Vries dan als portefeuillehouder Wonen? Laat hij zich dan 

weer, zoals altijd, overvleugelen door de portefeuillehouder Economie? 

 

De VOORZITTER: Een ogenblik, mijnheer Driehuijs: wij hebben hier collegebeleid.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil hierop graag aansluiten. De heer De Vries 

weet dat ik uit De Bilt kom. Tot voor kort zat ik zelfs nog in de gemeenteraad van De Bilt. Daar is dit 

project inderdaad voorbijgekomen. Het gaat concreet om een weiland, het 'Schapenweitje', waar ge-

woon huizen hadden kunnen komen. Het gebied had ook groen kunnen blijven, maar die luxe kan De 

Bilt zich niet veroorloven. Je had er echter huizen neer kunnen zetten. Waar wij in onze provincie al 

een miljoen vierkante meters bedrijventerrein leeg hebben staan, gaan wij daar nog meer bedrijventer-

reinen realiseren. Ik snap die insteek niet.  

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik snap het wel. Het RIVM-terrein heeft 

heel veel laboratoria. Het zou zonde zijn als je daar niks mee doet. Het is de insteek geweest om op die 

manier ervoor te zorgen dat wij daar iets doen. Ik herinner mevrouw Mineur eraan, zoals zij in de ka-

dernota heeft kunnen zien, dat de provincie niet bepaalt waar gemeenten alleen huizen bouwen. Als zij 

binnen de rode contour eigen afwegingen maken ten aanzien van een plek als het Schapenweitje, dan 

vind ik dat zij daarin de volle vrijheid hebben. De gemeenten komen bij ons op het moment dat zij be-

zig zijn met de ontwikkeling van een plek. Men zegt dan: "Wij komen hier niet verder", omdat er bij-

voorbeeld moeilijkheden zijn met de corporatie om het vlot te trekken of men komt er niet uit met een 

projectontwikkelaar. Dat is de rol die wij kiezen. Het is niet zo dat wij naar de gemeente De Bilt toe-

gaan en zeggen: "Gemeente De Bilt, gij zult het Schapenweitje tot een woonwijk ontwikkelen."  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wat is een politieke keuze? In mijn betoog heb ik 

geprobeerd dat aan te tonen. De gedeputeerde kiest ervoor zich daarmee niet te bemoeien. Het kwalij-

ke gevolg is dat de wachtlijsten in de De Bilt alleen maar oplopen.  

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Mineur had hiermee in de ge-

meenteraad van De Bilt moeten blijven en daar de zaak aanhangig te maken. Het is niet mijn rol de 

gemeente De Bilt te vertellen dat zij op het Schapenweitje wel of niet een woonwijk moeten neerzet-

ten.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde had wel … (zonder microfoon) 
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De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat ben ik niet met mevrouw Mineur 

eens.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het is misschien niet de rol van de gedeputeer-

de om te zeggen dat er gewoond moet worden op het Schapenweitje, maar kennelijk is het wel zijn rol 

aan te geven dat daar kantoren met een economische functie moeten komen. Wij begrijpen dat het 

Rijk, eigenaar van het RIVM, daar aanvankelijk juist heeft gekozen voor woningbouw, maar dat dat 

vanuit de provincie is geblokkeerd. Is dat juist? 

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat weet ik niet.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer dat de portefeuillehouder Wonen 

dit soort belangrijke, elementaire dingen gewoon niet weet. Schokkend.  

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ja, ik vind het ook schokkend, maar ik 

kijk meer naar de zaken, zoals in Amersfoort, waar wij in de Kop van Isselt meer zaken kunnen doen 

op een grote schaal en waar de problematiek veel groter is dan in het geval van het Schapenweitje in 

De Bilt. Mag ik eraan toevoegen dat wij juist met de gemeente De Bilt hebben afgesproken dat wij het 

RIVM-terrein wilden ontwikkelen als een satelliet van het Science Park en dat het in dat licht is opge-

nomen? Ik vind het een heel wijze en goede afweging die daarbij is gemaakt. Als er nog kansen voor-

komen in de gemeente De Bilt en zij vraagt of de provincie haar kan helpen – toevalligerwijs heb ik 

komende maandag nog een gesprek met de wethouder over een locatie –, dan zal ik kijken waar mijn 

kansen en mogelijkheden liggen om te ondersteunen. De heer Driehuijs moet nu niet doen alsof het 

Schapenweitje de nemenis is van de kadernota Wonen, want dan heeft hij het echt mis. 

  

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er is een aantal algemene en ook poli-

tieke opmerkingen gemaakt over jeugdzorg en cultuur. Dat zijn de onderwerpen die hierna op de 

agenda staan. Ik stel voor dat ik deze zaken daar zo meteen behandel. 

Er is een motie ingediend door de fractie van de ChristenUnie over Huis Doorn, waarin in de constate-

ringen precies wordt aangegeven wat daar het probleem is. Het is een bijzondere plek, een bijzonder 

museum, met veel vrijwilligers en veel eigen inkomsten, maar waarbij de rijksfinanciering wegvalt. 

De fractie van de ChristenUnie verzoekt in de begroting een voorstel te doen voor een substantiële bij-

drage aan Huis Doorn. In de cultuurportefeuille heb ik die vrije ruimte niet. Een mogelijkheid zou het 

Parelfonds kunnen zijn, dat ruimte geeft om bijdragen te leveren aan rijksmonumenten. Daarbij speelt 

wel een complicerende factor een rol. De voorwaarde is: openstelling. Wij weten hoe somber het is 

gesteld met Huis Doorn. Het Rijk heeft een deel van de subsidie teruggetrokken voor de publieksfunc-

tie. In de toekomst zal ook de beheer- en bewaarfunctie kunnen verdwijnen. Dan is openstelling van 

Huis Doorn toch wel een grote vraag geworden. Dat zal dan weer gevolgen kunnen hebben voor het 

Parelfonds. Ik kom in de commissie van september met een verdelingsvoorstel van het Parelfonds. Ik 

wil daarom voorstellen deze motie aan te houden en dan deze motie opnieuw in te dienen.  

 

De VOORZITTER: Ik mis nog het advies van de gedeputeerde op motie M8.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat is de motie over het NHC. 

Het college beschouwt de motie als een opdracht om binnen de risicoreserves naar ruimte te zoeken en 

niet om daaraan actief een bijdrage te leveren; dus niet een subsidie, maar een garantstelling. Wij ge-

ven niet een direct advies met betrekking tot deze motie. Als het echter binnen garantstellingen blijft, 

althans als dat de opdracht is, dan is die ruimte binnen de begroting.  

 

De VOORZITTER: Daarmee zijn wij aan het einde van de eerste termijn gekomen van de behandeling 

van de voorjaarsnota. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog geen advies gehoord op onze moties 

Vogelopvang.  
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De VOORZITTER: Drie moties nog wel.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Hoe kan ik in al dat dierenleed toch de Vo-

gelopvang vergeten? Excuus. De reactie van het college is als volgt. Wij hebben natuurlijk mede bij de 

discussie over de Beleidsimpuls Dierenwelzijn uitgebreid gesproken over de vraag of er een provincia-

le rol zou zijn in het meebetalen aan de Vogelopvang. Ik weet nog de discussie met de fractie van de 

PvdD over de vraag of het een regionale of een lokale Vogelopvang is. Toentertijd is in Provinciale 

Staten al aangegeven dat wij dat niet zien als een provinciale taak. Het college zal op dit punt de mo-

ties ontraden.  

 

De VOORZITTER: Wij zijn toe aan de tweede termijn. Ik vraag u zich, gezien de tijd, enigszins te be-

perken.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik verzoeken om een korte schorsing? 

 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.  

 

Schorsing van 16.32 uur tot 16. 43 uur. 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.  

Wij hebben de eerste termijn van de zijde van de Staten en van het college afgesloten. Gezien de tijd 

zou ik een oproep aan u willen doen. De voorjaarsnota is ervoor om de algemene politieke beschou-

wingen te houden. Die mogelijkheid hebben wij de eerste termijn ruim benut. Voor zover er in de 

tweede termijn nog behoefte is, kunt u nog datgene toespitsen wat u van het college wilt vragen voor 

de uitwerking van de begroting. Dat is eigenlijk de essentie van de voorjaarsnota. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik had een wat wonderlijke discussie met de 

heer Nugteren over mijn vakantie: als ik op vakantie ga, betaal ik niet wat het kost. Ik probeer het al-

tijd maar weer positief te interpreteren. Als er consumenten zijn die niet betalen wat het kost, dan zijn 

het in elk geval de kunst- en cultuurconsumenten. Misschien moet ik het zo interpreteren dat dat een 

oproep was om de subsidie te beperken.  

 

Ik heb drie moties, waartoe ik mij in deze termijn wil beperken.  

Laat ik beginnen met de aankoop van het provinciehuis zonder taxatierapport. Dat ging maar net goed, 

zal ik maar zeggen, want de heer Krol heeft toegezegd dat er geen vastgoed meer gekocht gaat worden 

zonder taxatierapport. Het handelen van het college van GS – ik geef toe: het is vooral het handelen 

van het vorige college van GS – willen wij toch afkeuren. Daarvoor komt dus een motie van afkeu-

ring.  

Een tweede motie gaat over de declaraties in het dienstautogebruik. Ik heb dat in mijn betoog ook ge-

noemd. Wij zullen in een motie oproepen de feitelijke kosten van het dienstautogebruik door te bere-

kenen aan de organisaties waar het om gaat en niet de fictieve bedragen, zoals die zijn doorberekend. 

Ten tweede willen wij dat het college kritisch kijkt naar alle declaraties tijdens dit college, maar ook 

tijdens het vorige college, waar de kosten misschien voor eigen rekening c.q. de onkostenvergoeding 

hadden moeten worden gebracht en niet voor rekening van de belastingbetaler. Wij willen graag die 

toezegging.  

De derde motie gaat over de terreinbeherende organisaties. In het vuur van de strijd hebben wij dat net 

niet besproken. Die terreinbeherende organisaties hebben wat verplichtingen jegens Gedeputeerde Sta-

ten bij het vervreemden/bezwaren van de landgoederen en terreinen die men in eigendom heeft. Wij 

zouden dat toch wat verder willen uitbreiden. Ik wil de tekst van de motie uitleggen met een tweetal 

voorbeelden. Stel, je hebt een restaurant en je parkeerterrein ligt toevallig op de grond van een terrein-

beherende organisatie en die heeft het aan jou in erfpacht uitgegeven. Dan kan het zomaar zijn dat de 

directeur van Het Utrechts Landschap zegt: "Joh, leuk zo'n parkeerterrein, maar daar houden wij mee 

op." Dat lijkt ons niet de bedoeling. Wij willen dat voorkomen door Gedeputeerde Staten wat meer 

grip op die situatie te geven. Een tweede voorbeeld is een gemeente die een kruispunt wat veiliger wil 
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maken, waarvoor die gemeente misschien een rotonde nodig heeft. Het Utrechts Landschap zegt dan: 

"Die twee meter natuur vinden wij veel belangrijker dan de veiligheid van de verkeersdeelnemers, u 

kunt de boom in, dat doen wij niet." Ook daar zouden wij de macht en de kracht van Gedeputeerde 

Staten willen gebruiken om daarop toe te zien, zodat bijvoorbeeld in dit geval de veiligheid van men-

sen belangrijker is dan een paar meter groen.  

 

Motie van afkeuring M12 (PVV): aankoop nieuwe provinciehuis 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

overwegende dat: 

het college van GS bij de aankoop van het nieuwe provinciehuis geen taxatierapport door een beëdigd 

taxateur heeft laten opmaken, waardoor niet onafhankelijk kan worden vastgesteld of de betaalde 

koopsom marktconform is; 

 

spreken hun afkeuring uit over het handelen van GS. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

Motie M13 (PVV): declaraties, dienstautogebruik 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

kennis genomen hebbende van de voorjaarsnota; 

 

overwegende dat: 

 slechts een deel van de kosten van het dienstautogebruik is doorbelast aan organisaties voor niet 

qq-nevenfuncties; 

 zaken zijn gedeclareerd waarbij minimaal twijfel is of deze niet onder de reguliere onkostenver-

goeding voor de vervulling van het ambt vallen; 

 

dragen het college van GS op: 

 de feitelijke kosten van het dienstautogebruik met terugwerkende kracht door te belasten aan de 

organisaties, derhalve inclusief de wachttijden van de chauffeur, en in het geval die organisaties 

weigeren die kosten te betalen de gebruiker van de dienstauto de kosten voor eigen rekening te 

laten nemen; 

 kritisch te kijken naar alle in deze en vorige collegeperioden gedeclareerde zaken en daar waar 

ook maar de geringste twijfel over zou kunnen bestaan of deze niet behoren te worden betaald uit 

de aan het ambt verbonden onkostenvergoeding, deze kosten alsnog door te belasten aan de des-

betreffende functionaris en hierover Provinciale Staten te informeren. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

Motie M14 (PVV): terreinbeherende organisaties 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

overwegende dat: 

in de regel de terreinbeherende organisaties slechts schriftelijke toestemming van het college van GS 

nodig hebben voor het vervreemden of bezwaren van het landgoed/terrein of delen daarvan, voor wij-

ziging van het karakter van het landgoed als natuurterrein en voor het beperken van de vrije toegan-

kelijkheid, maar voor het overige vrij zijn in hun handelen; 
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dragen het college van GS op om de regelgeving zo te wijzigen: 

 dat schriftelijke toestemming van het college van GS tevens nodig is voor het doen van een nieu-

we erfpachtsaanbieding of het weigeren van het doen van een verlenging van een erfpachtsover-

eenkomst. De erfpachtgever dient daarbij aan het college van GS te specificeren of de nieuwe 

aanbieding afwijkt van de aflopende erfpachtsovereenkomst en op welke wijze die afwijkt en dat 

nader te onderbouwen; 

 dat het college van GS uiterlijk binnen 10 werkdagen schriftelijk dient te worden geïnformeerd 

na ontvangst van een verzoek van een derde aan de terreinbeherende organisatie om medewer-

king te verlenen aan vervreemding of bezwaring van (delen van) de bij de terreinbeherende or-

ganisatie in eigendom zijnde gronden. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: De moties zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van de beraadslagingen. 

Deze kunnen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij willen eigenlijk niet deze termijn 

voorbij laten gaan, want wij willen op zijn minst de hartelijke felicitaties overbrengen aan het college. 

Het is toch maar mooi dat wij die leegstaande etages vol krijgen. Het draagt bij aan de verlaging van 

de jaarlasten van onze huisvesting. Een kleine persoonlijke noot: met mijn oudste broer in hetzelfde 

huis is altijd oké in het kader van het familiegevoel van het CDA.  

Overigens hebben wij genoten van het debat tussen de heer Dercksen en gedeputeerde Krol. Helaas 

kan dat zo'n motie van afkeuring net niet voorkomen.  

Dan onze dank aan gedeputeerde Van Lunteren voor zijn toezegging over de verkeerssituatie net naast 

Bunschoten-Spakenburg. Wij horen in de commissie Mobiliteit graag hoe dat verder gaat. 

Ik heb nog een vraag voor de indieners van de motie NHC. Voor ons is dat nog een beetje een afwe-

ging. Zien zij mogelijkheden voor deze garantstelling? Kunnen zij een risico-inschatting maken? Wat 

voor ons ook belangrijk is, is de vraag of al bekend is welke rol de gemeente Utrecht speelt. Is de bij-

drage van € 3,4 miljoen door de gemeente Utrecht al vastgesteld? Zijn de bedragen van Kampong, 

€ 4,2 miljoen, en KNHB/NOC*NSF, € 0,45 miljoen, al zeker of zijn het aangenomen bedragen? Wij 

willen graag antwoord op deze vragen voordat wij onze 'mind' kunnen opmaken over deze motie.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Allereerst felicitaties aan het college met de ver-

huur van de lege verdiepingen. Daarmee zijn wij uiteraard blij.  

Wij zijn nogal verbaasd over de opstelling van de fracties van GroenLinks, VVD en D66 met hun mo-

tie over het NHC. Ik krijg de verwijten van mevrouw Versteeg en de heer Barneveld Binkhuysen dat 

de fractie van de SP geen alternatieven heeft. Ik mag herinneren aan de tegenbegroting die wij afgelo-

pen najaar hebben ingediend. Daarin staan voorstellen, waarvan de inwoners van onze provincie in 

den brede plezier hebben. Dat kan ik van dit voorstel niet zeggen. 

Dan wil ik ingaan op de vragen van mevrouw Doornenbal. Volgens mijn informatie heeft de fractie 

van GroenLinks in de gemeente Utrecht twee voorwaarden gesteld aan haar instemming: dat is dat het 

honderd procent extern gefinancierd is en dat er een goede inpassing is in de ruimtelijke structuur. Het 

stedenbouwkundig programma van eisen is nog niet vastgesteld en over geld is nog helemaal niet ge-

sproken. Volgens onze informatie is die € 3,5 miljoen van de gemeente Utrecht nog helemaal niet ze-

ker. Voordat er hier over € 600.000 wordt gesproken, moet dat eerst maar eens opgelost worden, den-

ken wij dan.  

Wat betreft onze motie Vogelopvang: dat betreft een bedrag tussen € 10.000 en € 60.000. Dus, waar 

hebben wij het over? Wij willen graag de discussie aangaan of het gaat om een regionale taak. Wij 

willen dit voorstel daarom meenemen naar de commissie RGW.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Versteeg, u wilt nog even terugkomen op het hockeycentrum? 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat scheelt voor mij in elk geval een tweede 

termijn en het is meteen een antwoord op de vragen van mevrouw Doornenbal. Alle bedragen die 

staan vermeld in de motie zijn zeker. Die € 3,4 miljoen is door de gemeente al gereserveerd. 
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Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij weten heel zeker dat dat niet zo is.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dan hebben wij een probleem, een patstelling.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat denk ik ook.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Wat de risico-inschatting betreft: dat zal bij de 

begroting meegenomen moeten worden als de motie uitgewerkt wordt en als het college van GS de 

motie inderdaad gaat uitvoeren.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dan willen wij heel graag zekerheid over die in-

formatie voordat wij hiermee doorgaan. Tot die tijd zou ik willen voorstellen de motie aan te houden.  

 

De VOORZITTER: Het wordt uitgezocht. Gaat u verder.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dan de motie over het OV en het BRU. Wij willen 

straks in de dinerpauze graag even in overleg met de gedeputeerde om te zien of wij de motie zodanig 

kunnen aanpassen, dat wij zijn instemming kunnen krijgen.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Dank aan het college voor de beantwoording 

van onze vragen en de reacties op de verschillende betogen van ons en van collega's. Wij hebben nog 

een paar kleine punten.  

Wat betreft het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven viel het mij op dat gedeputeerde De Vries 

aangaf dat hierover een herijking zal plaatsvinden. De fractie van de ChristenUnie vindt het een ont-

zettend rare beweging dat je eerst een uitname doet uit dat fonds voor ecoducten en daarna pas gaat 

herijken. Dat is echt de omgekeerde wereld. Misschien vergis ik mij. Ik hoor echter graag een toelich-

ting hierop. Volgens mij moet je eerst kijken hoe je efficiënt je middelen kunt inzetten en dan pas kij-

ken of het op een andere manier besteed moet worden. Bovendien hoort dat altijd via de algemene re-

serve te lopen. 

Wij hebben geen reactie gekregen van Gedeputeerde Staten of zij de urgentie delen die wij zien op het 

gebied van leegstaande winkelpanden. Onze vraag is wanneer wij nadere stappen kunnen verwachten. 

Daarop krijgen wij graag een reactie.  

Wij hebben ook geen reactie gekregen op het punt van vergunningverlening en handhaving. Ik weet 

dat het college onze zorgen deelt dat dit de afgelopen jaren op onvoldoende niveau is geweest. Ik denk 

dat het goed is dat dit vanaf volgend jaar gewoon structureel in de begroting wordt geregeld. Wij heb-

ben daarover dan ook de volgende motie voorbereid. 

 

Motie M15 (ChristenUnie): balans tussen regelgeving, vergunningverlening en handhaving 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van het staten-

voorstel Voorjaarsnota 2012; 

 

constaterende dat: 

vergunningverlening en handhaving afgelopen jaren onder niveau is geweest als gevolg van onvol-

doende financiële middelen; 

 

overwegende dat: 

er een goede balans moet zijn tussen regelgeving, vergunningverlening en handhaving; 

 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

bij de begroting 2013 een voorstel te doen voor structurele dekking van de taken op het gebied van 

vergunningverlening en handhaving. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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De VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De 

motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het Parelfonds. Ik wil gedeputeerde Pennarts 

heel hartelijk danken voor de heel positieve reactie op onze motie. Ik heb zojuist even met haar over-

legd. Ik denk dat wij hetzelfde bedoelen. Ik weet dat het college namens de provincie Utrecht onder-

handelingen voert met het Rijk en met derden om Huis Doorn open te houden en de functie die het nu 

heeft te versterken. De ambitie van de motie is om het college niet alleen in woorden die lobby te laten 

voeren, maar ook om een substantiële bijdrage mee te geven om die onderhandelingen te voeren. Ik 

denk dat je als provincie dan veel sterker staat. Wij hebben de motie een beetje aangepast om die in-

tentie naar voren te brengen. Ik denk dat het goed is de motie in gewijzigde vorm opnieuw in te die-

nen: 

 

Motie M9 (ChristenUnie): bijdrage poortgebouw Huis Doorn (gewijzigd) 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van het staten-

voorstel Voorjaarsnota 2012; 

 

constaterende dat: 

 Huis Doorn een historisch landgoed is met een museale functie die het leven en dood van de 

Duitse keizer Wilhelm II toont; 

 van de Utrechtse buitenplaatsen Huis Doorn een van de meest publieksgerichte is; 

 Huis Doorn grote cultuurhistorische waarde heeft en een belangrijke trekpleister is van de ge-

meente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht; 

 de subsidieaanvraag van Huis Doorn een negatief advies heeft gekregen van de Raad voor Cul-

tuur; 

 in plaats van de benodigde € 517.000 is (€ 237.000 euro - € 75.000 (huur)) € 162.000 toegekend 

voor beheer en behoud van de collectie; 

 de publieksfunctie niet langer wordt ondersteund; 

 Huis Doorn 52% eigen inkomsten genereert (het Rijk hanteert een vereiste inkomstennorm van 

17,5%); 

 130 vrijwilligers zijn betrokken bij beheer en onderhoud van Huis Doorn, de collectie en het 

landgoed; 

 

overwegende dat: 

 plannen voor de verbouwing van het poortgebouw tot bezoekerscentrum op de plank liggen; 

 de publieksfunctie van Huis Doorn uitstekend past binnen de provinciale ambities voor Heel de 

Heuvelrug, waar natuur, cultuur(historie) en recreatie samengaan; 

 voor de herinrichting van het poortgebouw, inclusief het verbeteren van de parkeerplaats, een 

incidentele bijdrage van € 500.000 benodigd is; 

 een incidentele bijdrage van de provincie Utrecht niet strijdig is met het uitgangspunt dat de pro-

vincie geen structurele subsidies van het Rijk zal overnemen; 

 met een incidentele bijdrage voor de verbouwing van het poortgebouw de publieksfunctie van 

Huis Doorn wordt versterkt; 

 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

in de onderhandeling met het Rijk en derden de intentie voor een substantiële bijdrage uit het Parel-

fonds aan Huis Doorn ten behoeve van de inrichting van het poortgebouw als bezoekerscentrum mee 

te nemen en daarover aan Provinciale Staten te rapporteren. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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De VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De 

motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Over twee moties van de fractie van de PvdD 

heb ik nog een opmerking. Dat betreft eerst de ganzenmotie. Gedeputeerde Krol heeft in de commissie 

RGW een keer de toezegging gedaan om te onderzoeken of er alternatieven zijn voor het vergassen 

van ganzen, namelijk het afschieten van broedende ganzen. Dan hoef je niet de ganzen te vergassen, 

maar kun je de broedende ganzen met hun eieren aanpakken. Dat is ook niet een fijn idee, maar het in 

elk geval beter dan het vergassen van de ganzen. Wij horen graag hoe dat onderzoek verloopt.  

De bijenmotie. Einstein heeft gezegd: als de bijen sterven, heeft de mens nog vier jaar te gaan. Wij 

vinden dit echt een fantastische motie. Wij hadden de motie graag mede willen indienen. Wij zullen de 

motie in elk geval van harte ondersteunen.  

 

De VOORZITTER: Voor de administratie: de oorspronkelijke motie M9 kunt u wegdoen. Er is een 

gewijzigde motie M9.  

Ik ga nog even terug naar mevrouw Mineur. Zij zei ten aanzien van de regionale Vogelopvang dat zij 

daarmee terug zou komen in de commissie. Betekent dat dat de moties M5, M6 en M7 zijn ingetrok-

ken of aangehouden? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! De moties zijn aangehouden.  

 

De VOORZITTER: De moties M5, M6 en M7 zijn dus aangehouden.  

Ik schors de vergadering. Het college wil de moties die nog zijn ingediend even bespreken.  

 

Schorsing van 16.56 uur tot 17.07 uur. 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er is één motie die nog is inge-

diend en binnen de reikwijdte van mijn portefeuille valt. Dat betreft de motie over declaraties en 

dienstautogebruik. Zoals de kosten zijn doorbelast, is dat gedaan conform de afspraken met Provincia-

le Staten. Deze motie vraagt daaraan op een andere manier invulling te geven. Ik ontraad deze motie 

op dat punt. Althans, dat zou gezien het verleden niet de juiste weg zijn.  

Met betrekking tot het punt van de declaraties merk ik op dat die per kwartaal worden voorgelegd aan 

de subcommissie en dat die binnen de subcommissie worden besproken. Dat is de procedure die wij 

extra hebben ingebouwd om naar de doelmatigheid te kijken. Ik vind dat dit de meest geëigende plek 

is om daarnaar te kijken en te constateren of daarvan moet worden afgeweken. In dat kader ontraad ik 

motie M13. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Op de motie van de fractie van de PVV over 

de aankoop van het nieuwe provinciehuis heb ik, denk ik, in het debat met de heer Dercksen voldoen-

de antwoord gegeven. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat zij binnen de afspraken van de Staten 

hebben gehandeld – dat zij zelfs zeer binnen de afspraken met de Staten zijn gebleven – en dat zij dat 

correct gedaan hebben. In dat opzicht is een motie van afkeuring, wat ons betreft, niet aan de orde.  

De tweede motie die op mijn portefeuille van toepassing van zou kunnen zijn, is de motie over terrein-

beherende organisaties. Ik heb de motie net gekregen en ik vraag mij af of ik goed begrijp wat de frac-

tie van de PVV ermee bedoeld. Ik heb geluisterd naar het betoog van de heer Dercksen. Hij gaf aan dat 

het jammer is dat een organisatie die een behoorlijk deel provinciaal geld krijgt, zo ingewikkeld kan 

doen als het gaat over grondtransacties. Ik vat het maar even zo in mijn eigen woorden samen. Ik heb 

daarover twee opmerkingen. De afgelopen jaren constateer ik dat Het Utrechts Landschap op dat punt 

echt een andere koers vaart. Ik noem hier even het recente voorbeeld van Ouwehands Dierenpark. Er 

lag een overeenkomst tussen Ouwehands Dierenpark en Het Utrechts Landschap dat als de termijn van 

twintig jaar voorbij was, het terrein weer natuur moest worden. Er is nu echter toch gewoon een helde-

re afspraak gemaakt om op die plek de parkeervoorzieningen te handhaven. Voorts zie ik in Hart van 

de Heuvelrug ook een aantal plekken waar Het Utrechts Landschap dit soort bewegingen maakt. Ik 
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zeg daarom dat het een 'organisatie in verandering' is op dat punt. Wat overeind blijft, is dat organisa-

ties als Het Utrechts Landschap particuliere stichtingen zijn die met zichzelf afspraken kunnen maken 

over vervreemding of niet-vervreemding van gronden. De heer Dercksen noemde een voorbeeld van 

een weg en zei: "Stel dat je daar een rotonde wilt aanleggen." Dan kennen wij natuurlijk het systeem 

dat wij dat eerst vriendelijk vragen. Als vervolgens zo'n organisatie de grond niet beschikbaar stelt, 

kunnen wij altijd onteigenen. Dat doen wij voor wegen ook wel met enige regelmaat. Er is dus geen 

weg of rotonde in deze provincie niet aangelegd, omdat de grond niet te verkrijgen was. In die zin ont-

raden wij motie M14. 

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er liggen nog twee opmerkingen van de 

fractie van de ChristenUnie. Dat is een opmerking over de herijking van het Fonds Uitplaatsing Hin-

derlijke Bedrijven. De fractie van de ChristenUnie had daarover enige verbazing; die verbazing was er 

ook van mijn kant trouwens, want ik heb in de commissie al duidelijk gemaakt dat wij aan het naden-

ken zijn over de manier waarop wij dit fonds kunnen voortzetten en welke projecten daarbij dan aan de 

orde zijn. Ik meen dat ik toen met de heer De Vries daarover van gedachten gewisseld heb, omdat op 

dat moment niet helder was waarom er op die manier naar werd gekeken. Ik kan het nog een keer toe-

lichten. Wij lopen tegen een aantal projecten aan die niet meer van de grond komen, omdat er veran-

derde omstandigheden zijn: gemeenten zeggen dat het niet doorgaat, bedrijven zeggen dat zij blijven 

zitten waar zij zitten. Dat zorgt ervoor dat onze lijst korter is geworden voor de middelen die wij heb-

ben. Ik heb daarom opdracht gegeven om nog eens te kijken wat voor actualiteit de reservelijst uit het 

verleden nog heeft en of wij ertoe kunnen komen een nieuwe lijst met projecten neer te zetten waar-

voor wij de beschikbare middelen kunnen gaan aanwenden. Dat is feitelijk de herijking die ik bedoel. 

Ik denk dat het een goede manier is de beschikbare middelen ook in de toekomst daarvoor te blijven 

reserveren.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog een vraag. De gedeputeerde zegt 

dat de lijst wat korter is geworden doordat projecten niet doorgaan. Tegelijkertijd dienen zich echter 

weer nieuwe projecten aan. Dan is het uitermate vreemd dat er nu al een greep uit dit fonds wordt ge-

daan voor ecoducten, terwijl de gedeputeerde nog een lijst met projecten heeft om te realiseren.  

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat heet nu een coalitieakkoord. Daarin 

was voor mij een taakstelling opgenomen om vanuit mijn portefeuille een deel beschikbaar te stellen 

voor de ecoducten. Dat is op deze manier afgesproken. Dat is hetzelfde als toen het Fonds Uitplaatsing 

Hinderlijke Bedrijven werd ingezet om de ondertunneling van de weg bij Soesterberg te betalen. Je 

kunt je ook daarbij afvragen of dat de goede manier is geweest. 

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het maakt het in elk geval niet heel transpa-

rant en eenduidig voor deze Staten, in elk geval niet voor mijn fractie, om de vinger goed aan de pols 

te houden bij de financiën.  

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het staat toch heel duidelijk in de jaarre-

kening. Ik weet niet wat daar niet transparant aan is. Het wordt daarin echt genoemd. 

Dan is er door de fractie van de ChristenUnie een motie ingediend over de vergunningverlening en 

handhaving. Eigenlijk is deze motie niet nodig, als ik het zo mag zeggen. Wij ontraden de motie feite-

lijk. Aangezien wij vanaf januari met de RUD aan de slag gaan, zullen wij ook voor de basistaken so-

wieso structureel een bijdrage aan de nieuwe RUD moeten leveren. Daarnaast zullen er via een dienst-

verleningsovereenkomst extra taken bij de RUD worden gevraagd. Dat betekent dat wij op die manier 

ons vergunnings- en handhavingsverhaal onderbrengen bij de RUD, dat wij ons beleid formuleren en 

op die manier daaraan uitvoering kunnen geven. Er zal dus altijd een deel zijn dat structureel is; dat 

geldt voor de basistaken. Er zal een ander deel zijn dat minder structureel is, afhankelijk van hoe wij in 

de jaren hierna onze extra taken onderbrengen bij de RUD.  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde) Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien van de gewijzigde motie 

van de fractie van de ChristenUnie over Huis Doorn is ons standpunt dat wij de motie op dit moment 

voorbarig vinden. Het gaat namelijk om het Parelfonds. Ik kom met een verdelingsmodel dat wordt 
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besproken in de commissie van september. Dan is er gelegenheid daarop te reageren, mocht Huis 

Doorn daarin niet voorkomen of daarin wel voorkomen, maar met een te laag bedrag. Daarnaast heb ik 

begrip voor het feit dat de fractie van de ChristenUnie zegt dat het in de onderhandelingen over het 

vlottrekken van Huis Doorn wel eens zou kunnen schelen als de provincie bereid is een gebaar te ma-

ken. Ik ben bereid die intentie uit te spreken mochten de ontwikkelingen een goede kant uitgaan. De 

provincie is er actief bij betrokken, want wij nemen deel aan de lobby om de positie van Huis Doorn te 

verstevigen. Ik ben bereid in mijn portefeuille te kijken of er van daaruit een onderbouwd gebaar ge-

maakt kan worden. Op dit moment vind ik een motie te voorbarig, ook in de onderhandelingen, omdat 

ik dan al met een bedrag op pad gestuurd word. Ik houd dat liever even achter de hand, mocht het een 

doorslaggevende rol kunnen spelen.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Dit is voor ons een voldoende toezegging. Wij 

zullen de motie intrekken.  

 

De VOORZITTER: Dan is motie M9 ingetrokken.  

Mevrouw Mineur heeft zojuist gezegd dat zij de motie M5, M6 en M7 zou aanhouden. Dat kan vol-

gens onze laatste reglementen eigenlijk niet. Zij zou de moties moeten intrekken en later weer indie-

nen.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Binnen één vergadering?  

 

De VOORZITTER: Nee, dat kan later.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dan houden wij dat besluit even aan.  

 

De VOORZITTER: Dan zijn de moties in elk geval ingetrokken en hebben wij daarover geen misver-

standen meer. Wij sluiten de beraadslagingen in tweede termijn.  

 

Statenvoorstel Kadernota Cultuurbeleid 2012-2015 

 

De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Voor ons ligt een nota die ingaat op een aantal 

maatschappelijke veranderingen en die daarop het cultuurbeleid van de provincie aan het herijken is. 

Het is een nota die ingaat op ontwikkelingen in onze samenleving, waarbij burgers op een groot aantal 

domeinen veel meer zelf regelen en veel minder een rol accepteren van de overheid als herverdeler 

van belastingmiddelen. Van de overheid wordt op een aantal andere terreinen verwacht effectiever op 

te treden, maar juist op het gebied van kunst en cultuur is de neiging om te zeggen: "Dat kunnen wij 

als burgers zelf." Dat vinden wij als VVD erg positief. 

Van de overheid wordt verwacht efficiënt en effectief te zijn, terug te gaan naar kerntaken en te kijken 

naar de meerwaarde die de overheid kan bieden op een aantal vraagstukken. Als je kijkt naar die kern-

taken, dan zie je dat er in deze cultuurnota een heel duidelijke keuze wordt gemaakt, dat er een focus 

wordt aangebracht en dat er ook wordt gekeken hoe er veel meer integraal gewerkt kan worden, dat de 

doelen die de provincie stelt op het gebied van cultuur, maar ook op het gebied van de ruimtelijke or-

dening, veel meer met elkaar in verband worden gebracht. Dat vinden wij heel positief. Wij vinden 

ook het bevorderen van de samenwerking, dat in deze nota naar voren komt, positief. Het is mooi dat 

bij bijvoorbeeld het bibliotheekbeleid het dogma van de fusie er af is. Het is ook mooi dat op het ge-

bied van erfgoed bijvoorbeeld een trust wordt verkend. Daar wordt een liberaal blij van.  

 

Tegelijkertijd realiseer ik mij dat die blijdschap bij een deel van de sector in veel mindere mate aan-

wezig is. Individuele organisaties hebben er moeite mee de omslag te maken van de situatie dat er 

voor allerlei problemen naar de overheid werd gekeken en subsidie werd gevraagd, naar het zoeken 

van draagvlak in de samenleving en financiële verbindingen aan te gaan met grote delen van die sa-

menleving.  

Wij willen de cultuursector een andere rol geven in onze samenleving; niet meer primair een afgeleide 

van de overheid, wat het toch iets te veel geworden is de laatste jaren, maar veel meer een plek midden 

in die samenleving, dat in de cultuursector dus veel meer stevigheid heeft ten opzichte van eventueel 
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toekomstige beleidswijzigingen. De economische situatie, die net bij de bespreking van de voorjaars-

nota al is gememoreerd, zal er ook de komende jaren best wel eens aanleiding toe kunnen zijn dat wij 

nog veel verder terug zullen moeten in financiering van zaken die wij met elkaar wel allemaal van be-

lang vinden. Wij denken als VVD echt dat er mogelijkheden zijn in deze samenleving om privaat geld 

aan te spreken. Of dat nu is in de vorm van donaties of in de vorm van een mooi cultureel product 

waarvoor mensen zelf willen betalen: er zijn mogelijkheden. Er wordt al goed mee geoefend her en der 

in het land. 'Crowdfunding' is daarvan een mooi voorbeeld, maar ook andere constructies, waarbij het 

bedrijfsleven direct participeert. Deze nota geeft daar voldoende aanzetten voor.  

 

Ik heb nog vier aandachtspunten die ik de gedeputeerde wil meegeven en waarop ik een aantal toezeg-

gingen wil vragen. Wat wij missen in deze nota, is de keerzijde van het bevorderen van ondernemer-

schap dat heel prominent in de nota staat. De keerzijde is echter dat je ruimte geeft voor ondernemer-

schap. Wij vinden het heel lastig dat wij aan de ene kant tegen de sector zeggen: "Zorg dat je meer ei-

gen inkomsten hebt." Aan de andere kant maken wij, althans niet in deze nota, als overheid dezelfde 

beweging door ruimte te bieden. Dan gaat het allereerst om je eigen regelgeving, bijvoorbeeld de sub-

sidieregels. Bevorderen die regels nu in voldoende mate dat subsidieontvangende organisaties eigen 

inkomsten kunnen verwerven? Dan gaat het ook om regelgeving die er bijvoorbeeld lokaal is. Over 

allerlei onderwerpen zitten wij als provincie regelmatig met gemeenten om tafel. Ik zou de gedepu-

teerde willen meegeven ook het onderwerp van de lokale regelgeving aan de orde te stellen, bijvoor-

beeld het horecabeleid. Kortom, op dat punt graag twee toezeggingen van de gedeputeerde. Kan zij 

zorgen dat er voor de begrotingsbehandeling 2013 een overzicht ligt van provinciale regelgeving die 

zou moeten worden aangepast om ondernemerschap meer ruimte te geven? Is zij bereid gemeenten te 

betrekken bij het zoeken naar mogelijkheden om ondernemerschap ook lokaal meer ruimte te geven? 

 

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan de heer Kocken niet helemaal vol-

gen. Ik was enigszins blij toen hij sprak over cultureel ondernemerschap. Anderzijds begon hij echter 

weer over subsidieregels. Het is het een of het ander. Of je bent ondernemer, en dat ben je als je voor 

eigen rekening en risico een bedrijf runt, of je bent subsidieontvanger. Blijft de heer Kocken nu op 

twee gedachten hinken? 

 

De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het is heel gemakkelijk in dit soort discussies te 

zoeken naar de digitale oplossing. Die is er echter niet. Wij komen uit een situatie waarin grote delen 

van de cultuursector gedomineerd werden door een overheidsfinanciering. Wij willen naar een andere 

situatie, maar die bereik je niet van vandaag op morgen. Dus zeker de komende jaren zullen er ook 

subsidies worden verstrekt. Wij denken dat bijvoorbeeld voor de erfgoedsector die subsidieafhanke-

lijkheid er tot op zekere hoogte zal blijven. Als ik dan de PVV in haar verkiezingsprogramma volg –

 dat heb ik naar aanleiding van de dringende uitnodiging van de heer Dercksen vanochtend toch maar 

weer opgezocht op internet – dan zie ik daar dat ook erfgoed gewoon gefinancierd wordt vanuit de 

overheid. Ook erfgoedinstellingen hebben het vermogen eigen inkomsten te verwerven om daarbij be-

trokkenheid te creëren in de samenleving; directere betrokkenheid dan er op dit moment is. Ik weet 

niet of de heer IJssennagger nu figureert om op dat punt van de PVV afstand te nemen van het eigen 

verkiezingsprogramma. 

 

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb voor de zekerheid ook maar even 

ons verkiezingsprogramma op de letter doorgelezen en inderdaad, erfgoed staat erin. Andere zaken 

staan er niet in. Begrijp ik echter goed dat de heer Kocken op het gebied van die andere zaken zegt: 

"Wij zijn aan het afbouwen, maar over een jaar of drie, vier, vijf is het helemaal einde en dan moet je 

eigen ondernemerschap hebben op het gebied van allerlei andere kust en cultuur?" 

 

De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het erg algemeen om dat zo te stellen, om 

dat de erfgoedsector en de kunst- en cultuursector tamelijk divers zijn. Waar ik wel naartoe zou wil-

len – dat had ik anders later in mijn bijdrage gemeld – is dat wij per 2015 in elk geval in de subsidie-

regels een inkomensnorm van 40% hebben. Voor de rest kan het geen verrassing voor de heer IJs-

sennagger zijn dat de VVD bijvoorbeeld onder de Vrede van Utrecht en Culturele Hoofdstad – dat 

hebben wij eerder hier al aan de orde gehad – onze handtekening hebben gezet. Daar staan wij voor.  
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Dan een tweede punt van aandacht als het gaat om ondernemerschap en het ruimte bieden voor onder-

nemerschap. Wat ons betreft is dat het meepraten van de sector bij de vormgeving van het programma 

ondernemerschap. Wij vinden het belangrijk dat als het provinciale programma wordt vormgegeven, 

dat direct wordt gedaan samen met de organisaties die wij met dat programma willen ondersteunen. 

Zij weten waaraan zij behoefte hebben. Zij zien op hun terrein de kansen en zien wat dat betreft ook 

wat wij het beste kunnen doen. Wij willen voorkomen – dat hebben wij in de commissie ook aan de 

orde gehad – dat het programma cultureel ondernemerschap een programma wordt dat wij hier in huis 

bedenken en dan over de sector uitrollen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Kortom, is de gedeputeerde 

bereid de organisaties die het betreft, te laten meepraten over de invulling van het programma en echt 

te kijken waar door inzet van de provincie meerwaarde kan worden bereikt ten opzichte van de huidige 

situatie? 

 

Een derde punt: ondernemerschap leer je niet door een cursus te volgen. Wij vinden dat de ondersteu-

ning vanuit de provincie daarop moet zijn gericht. Op dat punt graag de toezegging van de gedepu-

teerde om met een revolverend fonds te gaan werken en voor de begrotingsbehandeling 2013 met 

voorstellen te komen hoe andere verdienmodellen vanuit de sector direct kunnen worden opgepakt en 

hoe er werkendeweg, samen met het bedrijfsleven, kan worden gewerkt aan een andere manier van 

werken.  

 

Het vierde en laatste aandachtspunt is het stimuleren van cross-overs tussen sectoren. Wij zien dat er 

binnen de verschillende sectoren, als het over erfgoed gaat of over de bibliotheeksector, best aardig 

wordt gekeken of er andere verdienmogelijkheden zijn. Wat wij extra belangrijk zouden vinden, is die 

sectoren bij elkaar te brengen, daar verbanden aan te brengen, dat vooral lokaal te doen en op die ma-

nier de sector een stevige inbedding in de lokale situatie te geven. Wederom daarbij de vraag aan de 

gedeputeerde of zij bereid is dat op te pakken. 

 

Cultureel ondernemerschap is geen blauwdruk. Het moet iets zijn wat niet alleen de culturele organisa-

ties betreft, maar ook ons als provincie. Wij zijn ervan overtuigd, op het moment dat wij als provincie 

de bereidheid hebben onze werkwijze aan te passen, ruimte te geven voor de sector, mee te denken 

met nieuwe ontwikkelingen, dat wij daarmee de sector een betere dienst bewijzen doordat uiteindelijk 

het draagvlak voor kunst en cultuur een betere basis heeft in onze samenleving, gelet op de ontwikke-

lingen in de komende jaren.Dat wensen wij de kunst- en cultuursector van harte toe.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het debat van vandaag kent vele uitersten. 

Enerzijds gaat het over oppositioneel vérplassen en worden bijdragen onderling als clownesk en de-

magogisch afgeschilderd. Anderzijds vliegen de gebeden ons om de oren en krijgt mijn fractievoorzit-

ter een Bijbel aangeboden door de fractie van de SGP. Ik constateer maar weer dat wij een goede af-

spiegeling van de samenleving zijn. Recent woonde ik een belijdenis- en doopdienst bij in de Mare-

kerk in De Meern en ik werd getroffen door hetgeen dominee Bal preekte na een lezing uit het evange-

lie van Marcus, hoofdstuk 5, vers 21 tot 43. Marcus verhaalt hier onder andere hetgeen Jezus verrichte 

bij de ogenschijnlijk gestorven twaalfjarige dochter van Jaïrus. "Talitha koem", sprak Jezus tot haar en 

pakte haar hand: "Meisje, ik zeg je, sta op." Het meisje liep onmiddellijk weg, waarna Jezus tot Jaïrus 

sprak, alsof er niets bijzonders gebeurd was: "Geef haar te eten."  

Wij zijn vandaag niet bij elkaar om het Nieuwe Testament uitvoerig door te nemen, maar Gods Woord 

kan een inspiratiebron zijn in ons dagelijks leven. Niet alles is wat het lijkt en als je blijft geloven kun 

je dingen veranderen. De relatie tussen religie en cultuur werd door de heer Schaddelee ook al belicht 

toen wij spraken over de titel van de Cultuurnota: "Cultuur van U". Hij wees erop dat hij als christen 

van mening is dat cultuur iets is wat voor het aangezicht van God wordt gedaan. Hoewel ik voor hem 

vrees dat niet alle makers het zo bedoeld hebben, denk ik dat hij daarin gelijk heeft. "U" in de titel kan 

immers niet op mensen slaan. 

 

Podiumkunsten, cultuureducatie, het middelbaar onderwijs, vele kleine festivals, de organisaties: alle-

maal worden ze wegbezuinigd. Er wordt door dit college geen verbinding gemaakt tussen het beleid en 

de inwoners van de provincie Utrecht. Wat gaan de inwoners hier in hun eigen dorp of wijk van mer-
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ken? Ik dacht daarom terug aan de preek van dominee Bal toen ik deze bijdrage over de Cultuurnota 

op papier zette, want het cultuurbeleid in onze provincie is op sterven na dood. Deze coalitie schrapt 

onder aanvoering van gedeputeerde Pennarts vrijwel alle culturele en maatschappelijke taken van de 

provincie. Een kerntakendiscussie en cultureel ondernemerschap, noemt men dat. Tsja. Is dit zorgvul-

dig besloten, zoals vanochtend werd beweerd. Nee, het is wellicht besloten, maar buiten dit huis.  

Mevrouw Hoek van 50Plus vatte het in de commissie WMC heel treffend samen: "Het lijkt een aardi-

ge nota tot je je realiseert wat er allemaal niet meer gedaan wordt". Dat is ook hetgeen ik namens de 

PvdA naar voren heb gebracht. Normaal gesproken zou je je bij het behandelen van een nota richten 

op de inhoud, maar nu is het belangrijker wat er niet in staat dan wat er wel in staat.  

Utrecht is groot in kunst en cultuur. Muziek, beeldende kunst, dans, opera, de orkesten: ze behoren al-

lemaal tot de absolute wereldtop. Cultuurinstellingen behoren aangesloten te zijn op de samenleving. 

Zij moeten net als kunstenaars nieuwe doelgroepen voor hun werk interesseren. Zij moeten in principe 

ook hun eigen geld verdienen. Ook moet er ruimte blijven voor talentontwikkeling en experiment. 

Daarom is een actieve overheidspolitiek op het gebied van kunst en cultuur van cruciaal belang, met 

als doel: kwaliteit en een degelijke infrastructuur, een brede basis, een sterke top, talentontwikkeling, 

voldoende spreiding, bevordering en internationale samenwerking, maar ook de ondersteuning van 

nieuwe ontwikkelingen. De Utrechtse en Nederlandse popcultuur is de jongste en meest-dynamische 

in de sector en bloeit op alle fronten. Daar zou de provincie ook wat aan moeten doen. Om de creatie-

ve motor draaiende te houden, is de betrokkenheid en visie van de overheid nodig, ook van de provin-

cie.  

"Talitha koem", zou ik daarom willen zeggen tegen de gedeputeerde van GroenLinks. "Talitha koem": 

"Meisje, sta op". Sta op in en voor het veld, laat je voeden door al die prachtige voorbeelden en inspi-

ratie. Laat je overtuigen dat draconische bezuinigingen op cultuur niet de weg zijn. Cultuur is het ce-

ment van de samenleving. Het verbindt en het stimuleert geestelijke rijkdom. Dit rechtvaardigt een rol 

van de overheid, van elke overheid, dus ook van de provincie. 

De PvdA is blij met de nu gewijzigde koers, waarbij een fusie tussen bibliotheken is losgelaten. Ook 

zijn wij blij met de toezegging van de gedeputeerde dat de bibliotheek gratis blijft voor kinderen en 

dat de kleine kernen toegang blijven behouden tot de bibliotheekvoorziening.  

Wij vragen de gedeputeerde hoe zij wil omgaan met Het Filiaal. Een bijzondere instelling, waarbij het 

Rijk besloten heeft om de financiering helemaal los te laten. Het kan toch niet zo zijn dat Het Filiaal in 

Utrecht tot een einde komt? Graag een antwoord van het college daarop.  

 

Gedeputeerde Staten geven ogenschijnlijk € 20 miljoen op jaarbasis uit voor cultuur, maar de helft 

daarvan is een wettelijke taak: archieven en RTV Utrecht. Dat kun je dus niet als cultuurbeleid meere-

kenen en ook niet zo presenteren. Als wij dan kijken naar de werkelijke culturele bestedingen, dan 

geeft dit college de helft uit: geen € 20 miljoen, maar € 10 miljoen. Het is een keuze, maar zeg dat dan 

gewoon eerlijk.  

 

Tot slot een aantal concrete punten.  

Cultuur is geen kerntaak van de provincie en de uitgaven voor cultuur worden door deze coalitie ge-

halveerd. Toch werken er in dit huis 22 ambtenaren, elk dag, aan cultuur en erfgoed. Is dat niet schro-

melijk veel, vragen wij dan aan de gedeputeerde. Waar kunnen wij de € 1,7 miljoen aan ambtelijke 

overhead die dit legt bovenop de paar armzalige vaste subsidie-uitgaven, terugvinden in het beleids-

plan en waar staan deze in de begroting? Graag een toelichting van de gedeputeerde op nut en nood-

zaak van al deze ambtelijke inzet.  

Dan het tweede punt: RTV. Wat is de stand van zaken bij de bezwaarschriftenprocedure over de bij-

drage aan RTV Utrecht en het uitstel tot 1 juli? Tot gisteren dus. De gedeputeerde ging nog onderhan-

delen, maar wat is daaruit gekomen? Wij vinden het overigens prima om in gesprek te blijven, maar 

dat de gedeputeerde blijft onderhandelen heeft niet onze instemming. Het lijkt erop alsof je met een 

veroordeelde onderhandelt of je zijn linker- of rechterhand moet afhakken. Wij denken dat het tijd is 

dat Gedeputeerde Staten een beslissing nemen en dan is het vervolgens eventueel aan de rechter om te 

oordelen. Graag de stand van zaken op dat punt.  

 

De VOORZITTER: Wilt u afronden? 
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De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Zeker, ik ben bijna aan het eind.  

Culturele Hoofdstad 2018. De PvdA was en is daarvan groot voorstander. Wij vragen het college ech-

ter wel, nu cultuur geen kerntaak meer is en er slechts wat armzalige budgetten overblijven, hoe realis-

tisch het dan nog is om je te kandideren. Is dat geen 'mission impossible'? Kunnen wij de € 1,2 miljoen 

voorbereidingskosten en de € 10 miljoen die de nominatie later nog kost niet veel beter rechtstreeks 

ten goede laten komen aan de inwoners van de provincie Utrecht, bijvoorbeeld met cultuureducatie in 

het middelbaar onderwijs, jeugdtheater et cetera? Overigens geven tegenkandidaten nog veel hogere 

bedragen uit, dus dat is in vier van de vijf gevallen per definitie weggegooid cultuurgeld. Wij zijn 

bang dat de internationale jury dwars door deze schijnnota zal heenprikken en hoe jammer wij dat als 

PvdA voor Utrecht ook vinden, wij kunnen haar daarin geen ongelijk geven. Zelfs Groningen maakt 

ons inziens inmiddels meer kans en die stad doet niet eens mee. 

 

Dan deze zaal. Wat is deze zaal toch afschuwelijk kil en koud. Afhankelijk van de lichtinval en je plek 

in de zaal, lijkt het of op een ijsberenverblijf met witte en ijsblauwe oplichtende elementen of op een 

crematorium. Toen Hare Majesteit hier was, vond hierachter een mooie projectie plaats. Deze zaal 

schreeuwt om een aankleding. Dat hoeft wat ons betreft niet duur te zijn. Wij vragen de gedeputeerde 

daar samen met gedeputeerde Krol en de griffie naar te kijken.  

 

De VOORZITTER: Wat het laatste betreft, denk ik dat er goede afspraken gemaakt zijn tussen de 

wensen van de Staten en de gedeputeerde en de heer Balemans als waarnemend voorzitter, samen met 

de mensen die dat tot uitvoering moeten brengen.  

 

Mevrouw NAP (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De conceptcultuurnota is volgens het CDA niet alleen 

een goed leesbare, maar ook een lezenswaardige nota. In deze nota wordt een duidelijke keuze ge-

maakt voor de kerntaken en vooral de aandacht voor cultuurhistorie en cultureel erfgoed spreekt ons 

aan. Cultuurhistorie verbindt mensen met hun omgeving en slaat een brug tussen verleden en heden. 

De historische buitenplaatsen, het religieuze, militair en industriële erfgoed, het agrarische cultuur-

landschap en de archeologische vindplaatsen kenmerken onze mooie provincie en maken dat mensen 

hier graag wonen en werken. Wij kunnen ons dan ook volledig aansluiten bij de eerste ambitie in de 

nota: cultuur verrijkt.  

Cultuur verrijkt niet alleen, cultuur verbindt ook. Cultuur biedt mensen de mogelijkheid tot ontplooi-

ing van talenten en hobby's en geeft ruimte aan fantasie en creativiteit. Terecht wordt cultuur steeds 

meer gezien als een belangrijke bron voor het goed functioneren van de samenleving. Juist in deze tijd, 

waarin de financiële middelen van de overheid beperkt zijn, zien wij dat veel culturele instellingen een 

beroep doen op vrijwilligers, sponsors en zogenaamde 'vrienden van'. Hierdoor gaat cultuur meer le-

ven en wordt het niet iets wat van de overheid is, of dus van niemand is, en waar wij alleen passief 

naar komen kijken, maar verandert cultuur in iets wat van ons allemaal is en waarvoor wij ons geza-

menlijk inzetten. Om ervoor te zorgen dat cultuur ook echt van ons allemaal wordt, is het wel van 

groot belang dat er ingezet wordt op cultuureducatie. Omdat er de komende periode minder budget be-

schikbaar is, wordt er ook op dit vlak een duidelijke keuze gemaakt, waarbij wij alleen nog gericht 

werken aan een sterke positie van cultuureducatie in het primair onderwijs. 

In de commissievergadering heeft de gedeputeerde al aangegeven dat zij verwacht dat de in de nota 

genoemde ambitie met deze focus haalbaar is. Wij gaan ervan uit dat de gedeputeerde ons op de hoog-

te zal houden mocht blijken dat deze ambitie, bijvoorbeeld vanwege bezuinigingen in het onderwijs, 

niet haalbaar is.  

Naast cultuureducatie is promotie van activiteiten ook van groot belang. Alleen wanneer mensen we-

ten en op de hoogte zijn van activiteiten en bezienswaardigheden, kan hun interesse gewekt worden. 

Wat het CDA betreft mag er de komende jaren wel wat meer ingezet worden op deze promotie, omdat 

wij zien dat lang niet iedereen weet wat de provincie Utrecht aan rijke cultuur te bieden heeft. Naast 

samenwerking tussen verschillende partijen zien wij hier ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld RTV 

Utrecht.  

 

Het CDA kan zich volledig aansluiten bij de constatering dat de verhouding tussen overheidsfinancie-

ring en private financiering van cultuur beter in balans moet komen. Wij zijn dan ook blij dat de pro-

vincie de helpende hand wil bieden bij het versterken van cultureel ondernemerschap. Als cultuur 
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minder door de overheid en meer door de maatschappij betaald wordt, zal het draagvlak in de maat-

schappij en de betrokkenheid van mensen bij cultuur worden vergroot. Dan wordt de culturele sector 

niet alleen financieel, maar ook in maatschappelijk opzicht sterker, waarbij wij weer terug zijn bij die 

verbindende factor van cultuur. Deze verbindende factor en het feit dat cultuur iets van ons allemaal is, 

moet wat het CDA betreft ook duidelijk zichtbaar zijn bij de viering van de Vrede van Utrecht. Het is 

al vaker gezegd, maar de kracht zit in de herhaling, dus daarom nog maar eens: niet alleen activiteiten 

in de dorpen, steden en wijken, maar vooral activiteiten van en met de dorpen, steden en wijken, zodat 

de Vrede van Utrecht een opmaat kan worden naar een versterkte culturele hoofdstad die verrijkt en 

verbindt.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Kunst en cultuur is het cement van de samen-

leving: het verbindt en zet aan tot gesprek. Dat hebben wij met het kunstwerk in de foyer kunnen zien. 

In dat opzicht doet het kunstwerk wat het moet doen. Over smaak valt immers wel te twisten, maar 

niet te discussiëren op basis van argumenten, aldus de filosoof Kant. Dat onderschrijven wij. Erover 

praten kan altijd  

Hoe belangrijk D66 kunst en cultuur ook vindt, wij vinden ook dat je als overheid als een schoenma-

ker bij je leest moet blijven. Voor ons heet die leest: kerntaken. Hier, in deze provincie, zijn funda-

mentele keuzes gemaakt bij de vraag waar de rol ligt van de provincie op het terrein van kunst en cul-

tuur. Kunst en cultuur zijn daarbij geen heilige huisjes geweest, waar je niet aan mag komen. Naast de 

wettelijke taken investeert de provincie, vanuit haar kerntaken bezien, nog wel in kunst- en cultuur-

educatie, bibliotheken, festivals, evenementen en cultureel erfgoed, omdat dit bijdraagt aan een sterke 

kenniseconomie en de provincie Utrecht aantrekkelijk maakt voor vestiging van bedrijven. Deze ka-

dernota Cultuurbeleid geeft deze bewuste keuze helder en duidelijk vorm. Overigens zegt de fractie 

van de PvdA dat wettelijke taken niet echt tellen als cultuurbeleid, maar ja, jeugdzorg is ook een wet-

telijke taak, waarbij het meeste geld komt van het Rijk. Ik vind het echter toch ook een volwaardige 

taak. Ik deel die mening dus niet met de fractie van de PvdA.  

Het cultureel ondernemerschap dat in deze kadernota is uitgewerkt, roept bij ons nog steeds vragen op. 

Het lijkt nu vooral bedoeld voor de instellingen die subsidies blijven ontvangen, terwijl het naar in-

zicht van de fractie D66 vooral bedoeld was voor de podiumkunstinstellingen die na 2012 niets meer 

van de provincie ontvangen. Dat de provincie cultureel ondernemerschap stimuleert bij organisaties 

die wij nog wel steunen, lijkt de fractie van D66 een logische en acceptabele keuze.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil even reageren op dat punt van die wette-

lijke taken. Kan mevrouw Versteeg uitleggen welk provinciaal cultuurbeleid er achter zit als het Rijk 

met het IPO afspreekt dat de provincie Utrecht € 600.000 moet bijdragen aan de wettelijke archief-

taak? 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dit is inderdaad een vrij lege afspraak ten aan-

zien van de archieven. Dat ben ik met de heer Driehuijs eens. Wij hebben echter ook nog de Monu-

mentenwet en de regionale omroep die geregeld moet worden bij wet. De bibliotheek zit een beetje in 

een vage zone; dat punt hebben wij een beetje opgeplust. Het is dus meer dan wat de heer Driehuijs 

zegt. Het is niet een lege huls. 

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik merk al wel dat wij het meer met de fractie 

van D66 eens zijn dan mevrouw Versteeg net voorspiegelde. Op het gebied van de regionale omroep 

hebben wij de Mediawet die daarop van toepassing is. Dat is ook gewoon een verplichting; wij krijgen 

een doeluitkering van het Rijk, die wij één-op-één moeten doorgeven aan RTV Utrecht. Wij proberen 

daarvan nog 15% af te halen, wat helaas jammerlijk zal mislukken. Dat is echter het feit dat hier ligt. 

Is mevrouw Versteeg het met mij eens dat er helemaal geen beleidsmatige gedachte of visie onder ligt, 

behalve dat wordt geprobeerd 15% te korten? 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien van de regionale omroep moeten 

wij eens in de vier jaar iets doen met een toezichtsraad. Ik weet niet helemaal van de hoed en de rand, 

maar er wordt hier wel wat aan beleid gedaan. Het gaat erom dat wij erop toezien wat de programme-

ring is. Eens in de vier jaar komt dat langs. Wij doen dus wel zeker iets met de regionale media.  
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De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een vraag aan de heer Driehuijs, refererend 

aan wat mevrouw Versteeg zojuist inbracht. Eens in de vier jaar moet er een concessie worden ver-

leend. Dan moeten wij als provincie aan het commissariaat een voordracht doen voor, in dit verband, 

RTV Utrecht, of voor een andere omroep. Daaraan stellen wij natuurlijk eisen.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat wij daar eisen aan stellen, is helder. Ik heb 

niet de indruk – wellicht kan de gedeputeerde ons helpen bij dit kennelijke meningsverschil – dat de 

Staten gaan over de programmering van de lokale of de regionale omroep. Bij dit soort omroepen heb 

je ook een soort beleidsbepalend orgaan; daar wordt het beleid gemaakt en niet in de politiek. Ik zeg 

erbij: "Goddank niet in de politiek." Laten wij ons hier niet aanmeten dat wij gaan bepalen hoe de me-

dia zich zouden moeten opstellen of gedragen of wat zij zouden moeten uitzenden. Daarover verschil-

len wij echt van mening. Wat betreft het feit dat wij geld krijgen om één-op-één door te ploegen naar 

deze organisaties, zie ik heel weinig beleidsruimte – gelukkig maar, zeg ik erbij; wellicht denkt de 

heer Kocken er anders over – om daarin als politiek, als provinciale politiek, een actieve rol te hebben. 

 

De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De juiste duiding ervan laat ik aan de heer Drie-

huijs over. Het is echter raar dat op het moment dat er een beleidsbepalend orgaan is, zoals een directie 

of een raad van gebruikers in een instelling, en wij hebben als overheid een subsidierelatie of een an-

dere financiële relatie met zo'n instelling, wij dan geen beleid meer zouden bepalen. Dat gebeurt in el-

ke subsidierelatie. Nogmaals, wij stellen voorwaarden bij de concessie. Op het moment dat wij daarbij 

bepaalde zaken aan de orde stellen, bijvoorbeeld samenwerking met lokale organisaties, dan is dat 

volgens mij wel degelijk beleid.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat je echt niet tegen organisaties of 

omroepen hoeft te zeggen: "Ga eens samenwerken." Het zou heel verrassend zijn dat, als de heer Koc-

ken dat zegt, zij dat ineens gaan doen, terwijl zij er eerder nooit over nagedacht hebben. Ik vind het 

een beetje vreemd om jezelf die rol aan te meten. Als je kijkt naar de regionale omroep, dan heb je 

daar een beleidsbepalend orgaan en ik vind dat daar het beleid bepaald moet worden en dat wij dat 

vooral niet hier moeten willen doen.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Versteeg, vervolgt u uw betoog. 

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik was gebleven bij het cultureel ondernemer-

schap en dat het coalitieakkoord iets anders zegt dan het nu is uitgewerkt. Althans, dat suggereert het. 

Juist in het bevorderen van ondernemerschap bij de podiumkunsten, zoals staat in het coalitieakkoord, 

geeft de kadernota nog onvoldoende helderheid. Het college heeft in de commissie gezegd dat hierover 

nog een apart voorstel naar de Staten komt.  

Wij hebben hierover twee vragen, die een beetje aansluiten bij de vragen van de fractie van de VVD. 

Wat weten Gedeputeerde Staten van de behoeften die er leven bij podiumkunstorganisaties die na 

2012, als het huidige convenant afloopt, niets meer van de provincie ontvangen? Wordt dit meegeno-

men in het voorstel dat Gedeputeerde Staten nasturen? 

 

Het verdienen van eigen geld laat ook vitaliteit en bestaanszekerheid zien. Dit percentage eigen in-

komsten zou wat de fractie van D66 betreft zeker een voorwaarde mogen zijn voor een bijdrage van de 

provincie voor het verder ontwikkelen van het cultureel ondernemerschap. Immers, partijen die zelf 

relatief goed inkomsten weten te genereren, zijn een mooi voorbeeld voor organisaties die dit minder 

goed lukt. Neem bijvoorbeeld Het Filiaal, een jeugdtheatergezelschap dat hard aan de weg timmert 

voor eigen inkomsten. Wat ons betreft mag dit gezelschap op meer duidelijkheid rekenen in wat deze 

kadernota voor hem in petto heeft. Dat brengt ons bij de derde vraag. Graag willen wij van Gedepu-

teerde Staten weten of een podiumgezelschap, zoals Het Filiaal, snel duidelijkheid kan krijgen over 

wat het van de provincie mag verwachten op het gebied van cultureel ondernemerschap.  

 

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn blij dat dit college afstand geno-

men heeft van het oude cultuurbeleid. Wij denken echter wel dat er eerst een cultuuromslag nodig is 
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bij burgers. Als wij, als overheidsorgaan, iets belangrijk vinden, betekent dat niet dat er automatisch 

bakken met geld bij moeten. In die zin willen wij wijzen op de aanzet die is gegeven door de landelij-

ke VVD op het gebied van ontwikkelingshulp; als burgers dat belangrijk vinden, moeten zij daarvoor 

zelf geld bijeen brengen.  

Toen er werd gesproken over cultureel ondernemerschap ging bij ons eigenlijk een beetje de vlag uit. 

Dan denk je: "Dat is het helemaal. Je bent ondernemer, je drijft voor eigen rekening en risico een be-

drijf, je brengt een product, er is vraag naar, iemand wil ervoor betalen en je kunt ervan leven. Als het 

niet lukt, dan is het een hobby."  

De heer Kocken ging ook een beetje die kant uit. Daar waren wij eigenlijk een beetje blij mee. Hij 

ging nog verder en zei: "Burgers willen zelf onafhankelijk zijn van de overheid. Dat zou heel mooi 

zijn, want dan is die wil er van twee kanten en dan moeten wij dat snel kunnen realiseren".  

Als cultureel ondernemerschap betekent dat wij gaan betalen voor het uitvoeren van hobby's, dan zeg-

gen wij: "Daar zijn wij tegen, want het laatste wat wij willen, is dat er belastinggeld van Henk en In-

grid terecht komt voor hobby's van burgers die het allemaal prima zelf kunnen betalen." Wij willen 

dus af van de bestaande subsidiecultuur en wij willen naar een selectieve cultuursubsidie.  

 

Door de heer Kocken, en ook nog door iemand anders, is het al geschetst: cultureel erfgoed willen wij 

steunen. Als wij dan kijken naar de nota, dan vragen wij ons af – goede wijn behoeft geen krans –

 waarom daarin zoveel wollige tekst moet staan. Er staan werkelijk hele alinea's in, waaraan je nauwe-

lijks een touw kunt vastknopen. Als je dat er allemaal uitlaat, houd je misschien de helft van de tekst 

over. 

Het is jammer dat er in het huidige cultuurbeleid een aantal speeltjes overblijft voor, zoals wij het al-

tijd zeggen, linkse politici, zoals Utrecht 2018. Wat wij graag zouden willen, zeker bij deze speeltjes 

en eigenlijk ook in het algemeen, is een betere controle op alle bestedingen van onze kostbare subsi-

diegelden. Op bladzijde 27 wordt "aandacht voor draagvlak" vermeld. Draagvlak is een wezenlijk as-

pect van de beleidslijnen in deze cultuurnota. Wij vragen ons af hoe dit draagvlak wordt gemeten. Wat 

wordt er gedaan en welke conclusies worden er getrokken op het moment dat het draagvlak onvol-

doende is? 

 

In zijn algemeenheid kunnen wij zeggen dat er nog heel wat slagen te gaan zijn voor dat de fractie van 

de PVV haar handtekening zou willen zetten onder een dergelijke cultuurnota. Wij zouden het liever 

anders noemen, namelijk: nota cultureel erfgoed. Al het andere kan eruit blijven, wat ons betreft.  

 

Mevrouw BOELHOUWER (GL): Mijnheer de Voorzitter! "Cultuur van U". Wat de fractie van 

GroenLinks betreft is dit een heldere en concrete nota, vertaald langs drie lijnen: cultuur verrijkt, cul-

tuur verbindt en cultuur versterkt. Voor de fractie van GroenLinks is dit een treffende samenvatting 

van de ambities. Langs die lijnen wil ik dat verder uiteenzetten.  

 

Cultuur verrijkt. Inderdaad, wat ons betreft zijn kunst en cultuur van levensbelang. Uiteraard voor een 

prettige en bruisende woonomgeving: het levert werkgelegenheid op en zorgt voor een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat. Een belangrijkere reden is dat kunst en cultuur goed zijn voor ons welzijn, onze ge-

zondheid en ontwikkeling, het is vernieuwend en het is een uitlaatklep voor veel mensen, al duizenden 

jaren. Diverse onderzoeken laten dit zien. Het onderzoek van Marlet uit 2010 zal het meest bekend 

zijn, maar er zijn nog vele andere onderzoeken. Gedeputeerde Staten werken deze ambitie vooral uit 

voor erfgoed in alle verscheidenheid.  

Cultuur verrijkt. Onze provincie, rijk aan al die buitenplaatsen, archeologie en monumenten, is er mooi 

mee of zit er mooi mee. Het is aantrekkelijk voor inwoners, bedrijven en instellingen en bezoekers van 

onze provincie, maar het is ook lastig voor bijvoorbeeld de eigenaren en beheerderspartijen. Onder-

houd en instandhouding kosten veel geld. Daar investeren wij dan ook in, want, en ik gooi er ook maar 

eens een quote in: “We worden wijs, niet door de herinnering aan ons verleden, maar door de verant-

woordelijkheid voor de toekomst.”  

De fractie van GroenLinks steunt deze ambitie graag. Voor ons is wel van groot belang dat de land-

schappelijke kwaliteit behouden wordt dan wel verbeterd wordt en dat toegankelijkheid en beleefbaar-

heid gegarandeerd zijn. Bij het voorstel voor de verdeling van het Parelfonds, dat wij in september te-

gemoet kunnen zien, zullen wij die criteria meewegen. Een mooi voorbeeld is overigens de ontwikke-
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ling van Fort Vechten; ik raad iedereen aan die er nog niet geweest is, daar een kijkje te gaan nemen: 

natuur- en cultuurontwikkeling gaan er hand in hand. Goed nieuws: er is een commerciële partij ge-

vonden voor de exploitatie.  

 

Cultuur verbindt. In de commissie leek het hier niet erg op, al lag dat meer aan de vergadercultuur. 

Mensen blijken door actieve deelname aan kunst en cultuur beter te leren samenwerken, creatief te 

denken en te handelen, waarmee het bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en sociale verbonden-

heid. Misschien moeten wij de volgende vergadering een half uurtje eerder beginnen met een work-

shop koorzang of andere leuke activiteiten die tot een groter gevoel van sociale verbondenheid leiden. 

Cultuur verbindt. GroenLinks ging in januari al akkoord met het festivalbeleid. Helaas hebben de 

Utrecht festivals het nu erg zwaar door de verminderde rijksbijdrage en wordt van hen nog meer ver-

wacht in het werven van externe gelden of andere vormen van inkomsten. Daar kom ik zo nog op te-

rug.  

Cultuureducatie is via Kunst Centraal en Het Landschap Erfgoed Utrecht geborgd voor de toekomst. 

Wij roepen Gedeputeerde Staten op via de matchgelden eruit te halen wat erin zit. Daarbij mogen wat 

ons betreft professionele andere partijen, die de gestelde doelen ook nastreven, betrokken worden. Hoe 

ziet de gedeputeerde dat? 

Dan nog even iets over Kunst Centraal. De opdracht is het bereiken van 75% van de basisscholieren. 

Daar zijn we het mee eens. Via middelbare scholen – dat kan voor sommigen niet genoeg zijn – krij-

gen leerlingen via het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) hun portie kunst en cultuur mee. 

Dat moeten we niet overschatten, maar vooral ook niet onderschatten. Jongeren weten heel goed zelf 

de weg naar muziek, dans, film en games te vinden. Soms als genieter en ook heel vaak als beoefe-

naar. Toch hoop ik dat de gedeputeerde in de gesprekken met Kunst Centraal, die er wellicht nog ko-

men, mee wil geven dat wij weliswaar zeggen dat onze bijdrage zich richt op de basisschoolleerlingen, 

maar dat het niet verboden is dat Kunst Centraal het eigen ondernemerschap inzet om ook middelbare 

scholen te verleiden hun programma's af te nemen.  

 

Cultuur versterkt. Dan komen wij bij de slotambitie die zich meer toespitst op het versterken van de 

sector zelf dan op het feit dat cultuur versterkend werkt. De fractie van GroenLinks denkt dat cultuur 

wel degelijk versterkend werkt om al die redenen die ik al genoemd heb. Cultuur versterkt mensen in 

hun omgeving, de buurt, de wijk, de gemeente of de stad. Hoorde ik u, voorzitter, dinsdag aan de ge-

meenteraad van Wijk bij Duurstede niet vragen of de burgemeester, de nieuwe, toekomstige burge-

meester, geen affiniteit met cultureel erfgoed of cultureel ondernemerschap moet hebben? Nu, dat was 

feitelijk zo vanzelfsprekend, dat men het vergeten was.  

Dat de sector versterkt mag, nee, moet worden, is waar. Daar is men zeer van doordrongen. Cultureel 

ondernemerschap is allang gemeengoed. Toch mag dat een onsje meer zijn, want de tijden zijn de kun-

sten niet zo gunstig gezind, wat de kunst op zichzelf misschien wel weer gunstig gezind gaat worden.  

Wij zijn allemaal een beetje gewend geraakt en verwend geraakt dat er genoeg geld was de afgelopen 

jaren. Daarbij zijn wij blijkbaar ook vergeten dat het een keer wat minder kon zijn en dat wij instellin-

gen niet in de gelegenheid hebben gesteld zich financieel voor te bereiden op andere tijden. Onze ver-

ordening laat niet toe dat vermogen wordt opgebouwd, en dat maakt het nu lastig om te investeren. 

Gedeputeerde, bent u met ons van mening dat het noodzakelijk en goed is dit aan te passen aan de ver-

anderende omstandigheden, ook vanuit het idee: "Wij worden wijs, niet door de herinnering aan ons 

verleden, maar door de verantwoordelijkheid voor de toekomst." Dit laatste was van George Bernard 

Shaw.  

De impuls richting verder ondernemerschap is goed. Dat naar de behoeften daaraan bij organisaties en 

instellingen onderzoek wordt gedaan is beter. De fractie van GroenLinks is benieuwd welk pakket er-

uit komt en wanneer de Staten dit voorstel kunnen verwachten.  

Ik wil graag een paar ingrediënten meegeven voor het pakket cultureel ondernemerschap. Is het moge-

lijk een fonds te organiseren, vanwaar uit garantstellingen kunnen worden gedaan dan wel een startbo-

nus of dat er een voorfinanciering voor producties kan worden verstrekt? Is het mogelijk dat daaruit 

een bijdrage gedaan kan worden, voor bijvoorbeeld zakelijk leiderschap en marketing? Veel instellin-

gen hebben enorm geïnvesteerd in het aanboren van nieuwe financieringsbronnen, maar dat heeft he-

laas nog geen vruchten kunnen afwerpen. Wij zijn hierover geïnformeerd dat de overbruggingsperiode 

die daarvoor nodig is, eigenlijk te kort is. Graag een reactie van Gedeputeerde Staten hierop. 
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De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Boer voor zijn maidenspeech. Had u dat al gedaan? 

Al twee keer? Niet in de Staten toch? Ook in de Staten? 

 

De heer BOER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Jazeker. 

Een citaat uit het statenvoorstel: "De ambities vloeien voort uit de visie dat de provincie Utrecht blij-

vend aantrekkelijk moet zijn voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Met het cultuurbeleid willen wij 

een wezenlijke bijdrage leveren aan 'Utrecht Topregio'. Utrecht 2018 Culturele Hoofdstad van Europa 

geeft richting aan deze ambities." Ja, Utrecht Topregio. Met een hoofdletter geschreven. Op welk vlak 

dan? Economisch: er worden immers bedrijven genoemd. Natuurlijk is de fractie van de SP er voor-

stander van dat Utrecht aantrekkelijk moet zijn voor inwoners en bezoekers. Aantrekkelijk voor be-

drijven? Nieuwe bedrijven? Nee, bedrijven vinden het veel belangrijker dat hun nieuwe bedrijfspanden 

te bereiken zijn en dat hun werknemers in de buurt kunnen wonen. Dat scheelt immers files en onno-

dig verstook van schaarse en daardoor dus dure olie. Laten wij het cultuurbeleid dus maar niet op 

nieuwe bedrijven richten, maar op een cultuur die goed toegankelijk is voor alle inwoners en bezoe-

kers van deze provincie.  

Cultuur ligt momenteel bij alle gemeenten onder vuur, omdat zij noodgedwongen door Den Haag ri-

goureus moeten bezuinigen. Musea, kleine theatertjes, oude buitenplaatsen, die gedeeltelijk of hele-

maal moeten stoppen, omdat de landelijke overheid de hand op de knip houdt. Het resultaat: met veel 

subsidiegeld wordt er een vrijwel kansloze missie opgestart om Culturele Hoofdstad van Europa te 

worden, terwijl aan alle kanten bestaande cultuur wordt afgebroken. Wat ons slechts rest, is een cultu-

rele spookstad in 2018.  

Cultuur opbouwen, versterken en verrijken is soms zo vreselijk simpel:  

 Door cultuurbeleid te hebben, waarbij mensen in hun eigen dorp, wijk of buurt samen een toneel-

stuk of een muziekstuk kunnen opvoeren in hun eigen wijkcentrum, als dat tenminste nog bestaat. 

 Soms koken allerlei 'andere' culturen samen voor elkaar. 

 Scholen die aangepaste lessen geven over cultuur en die daarna dat stukje cultuur samen buiten 

gaan ontdekken.  

Helaas kiest het college een ander pad; het pad van het grote in plaats van het kleine, in plaats van lo-

kale toneel-, muziek- en dansstukken door amateurs staan daar de grote, dure producties van zoge-

naamde culturele ondernemers. Wat hieronder verstaan wordt, is niet erg duidelijk. Het blijkt een soort 

Babylonische spraakverwarring op te leveren, omdat elke partij en elke belanghebbende hier net iets 

anders onder verstaat.  

 

Dan de ambities zelf. Ambitie 1: verrijken. Hierover is de fractie van de SP niet eens heel ontevreden. 

Ons grootste kritiekpunt is en blijft dat een subsidieverlening eigenlijk altijd gekoppeld zou moeten 

zijn aan de mate van openstelling voor het publiek. Bijvoorbeeld: een mooi Paushuize restaureren met 

veel publiek geld, dat dan echter nauwelijks open is? Dat dus weer net niet.  

Het verbinden, ambitie 2: waarom alleen cultuureducatie bij het primair onderwijs? Middelbare scho-

lieren hebben het net zo hard nodig. Juist deze kinderen kunnen door stimulering van hun creatieve ta-

lenten zich beter ontplooien en hopelijk uitgroeien tot de volgende creatieve generatie.  

Dan de festivals: internationale uitstraling. Laat wij het gewoon eens voor een lekker breed publiek 

aantrekkelijk maken; dat er veel mensen gaan komen, dat het uitgroeit tot een internationale trekker en 

dus heel veel geld oplevert. Dure internationale festivals, waar nauwelijks Utrechts publiek op afkomt, 

is gewoon weggegooid geld. En, waarom deze festivals voornamelijk in Utrecht en Amersfoort? Ver-

deel ze eens over de hele provincie. 

Ambitie 3, versterken, of zoals het in een ander stukje in een keer heet, veranderen. Bezuinigen is een 

hele klus. Dat snapt de fractie van de SP ook, maar wat als een paal boven water moet staan, is dat de 

gekorte organisatie binnen die verlaagde budgetten ook zijn werk moet kunnen blijven doen. Dat kan 

alleen door de vinger aan de pols te blijven houden. Wij roepen het college daarom op dat te blijven 

doen.  

Wij doen nu een allerlaatste oproep aan het college om het huidige beleid zo aan te passen dat er meer 

aandacht is voor kleine lokale cultuur en voorlopig geen grote dure projecten te starten. Laten wij in 

elk geval proberen die culturele spookstad te voorkomen in 2018. Dat doen wij misschien door het fes-
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tivalbudget ietsje te verminderen en dat te besteden aan cultuureducatie van onder andere middelbare 

scholieren en het stimuleren van amateurkunst.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een vraag voor de heer Boer. Hoe komt 

hij erbij dat er geen publiek op die festivals afkomt? Ik heb heel andere gegevens.  

 

De heer BOER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb niet gezegd dat zij niet allemaal publiek aantrek-

ken. Alleen willen zeggen dat een festival een internationale uitstraling heeft, betekent nog niet dat het 

een succes is. Voor ons is een Utrechts festival voor Utrechters. Dat er bezoekers bij komen, is mooi 

meegenomen. Het eerste waar wij het voor doen, is voor onszelf.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij zat er geen woord Spaans in de 

bijdrage van de heer Boer. Ik heb hem echt iets horen zeggen over bezoekersaantallen.  

 

De heer BOER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ja, dat klopt. Als wij het gezellig maken en er gaan veel 

mensen naartoe, gewoon lekker laagdrempelig, dan komt er vanzelf meer volk op af. Als er meer volk 

op afkomt, dan valt er op een gegeven moment ook geld te verdienen.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Het enige punt dat ik wil maken, is dat er ge-

gevens zijn dat er wel degelijk publiek op afkomt. Het is een mening van de heer Boer, die vindt dat 

het onvoldoende is.  

 

De heer BOER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Yep.  

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Toen het kabinet van premier 

Winston Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog voorstelde extra geld vrij te maken voor de oorlog 

door te bezuinigen op kunst en cultuur, zei Churchill: "Maar, waar vechten we dan nog voor?" Ik zou 

zeggen: kom daar nu nog eens om. Cultuur wordt soms weggezet als luxe, iets voor de elite, iets dat 

bijna besmet lijkt en waarmee de overheid zich niet te veel moet bezighouden. 

Voor de fractie van de ChristenUnie is cultuur geen sluitpost. Wat ons betreft gaan we op zoek naar 

een balans. Wij vinden dat de provincie vooral een taak heeft bij het neerzetten van een culturele infra-

structuur en het behouden van cultureel erfgoed. Daarbij moet kunst en cultuur niet alleen financieel 

bereikbaar zijn voor brede lagen in de samenleving, maar ook aansprekend. Dat vraagt oog voor ei-

genheid en identiteit. 

De provincie heeft geen rol bij het subsidiëren van incidentele evenementen of initiatieven van lokale 

verenigingen. Tegen die achtergrond heeft de fractie van de ChristenUnie moeite met het sponsoren 

van festivals in de stad Utrecht. Het onderdeel festivals lijkt ook wat gekunsteld en geforceerd in de 

nota gefietst te zijn. Immers, het is onduidelijk wat festivals bijdragen aan de ambitie "Cultuur ver-

bindt". Het is nog onduidelijker wat de verbinding is tussen festivals en de provinciale ambities, an-

ders dan geld.  

Bij de commissiebehandeling is er gesproken over de mogelijkheid dat subsidievoorwaarden een be-

lemmering vormen voor cultureel ondernemerschap. De toegezegde inventarisatie van die belemme-

ringen zien wij graag tegemoet.  

 

Dan de Culturele Hoofdstad, of spookstad, zoals de fractie van de SP het noemt. Inhoudelijk hebben 

wij al wat voorbij zien komen. Ik twijfel eigenlijk nog steeds of ik dat nu bizar of geniaal vind. Wel 

heb ik goed de woorden van Willemien van Aalst in mijn oren geknoopt. Volgens deze directeur van 

het festival staat Utrecht er cultureel echt heel slecht voor. Onder druk van de economische crisis heb-

ben wij flinke bezuinigingen doorgevoerd. Tegen die achtergrond is de ambitie Culturele Hoofdstad 

best bijzonder. Het is een beetje als iemand die het slimste jongentje van de klas wil worden, nadat hij 

zijn schoolboeken heeft weggegooid en nadat hij de leraren naar huis heeft gestuurd. Een vraag daarbij 

is: hoe beklijven en renderen de investeringen die wij nu plegen voor 2018 als Utrecht geen Culturele 

Hoofdstad wordt. Hoe houden wij samenwerkingsverbanden die wij nu sluiten toch vast? 
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De fractie van de ChristenUnie is sterk voorstander van een bereikbare en betaalbare bibliotheek. De 

functie van de bibliotheek zal zich verder moeten aanpassen aan de moderne tijd. Wij zien uit naar de 

beloofde rapportage op dit punt.  

 

Kunstzinnige vaardigheden behoren tot de gaven die God aan mensen geeft en zijn dus voor en van de 

samenleving. Kunst en cultuur verdienen een grote uitingsvrijheid. Tegelijk, wanneer kunst op het ter-

rein komt van discriminatie, geweld, godslastering of onzedelijkheid, drijft dit mensen uit elkaar. Dit 

mag niet met publieke middelen bekostigd worden en zich niet manifesteren in publieke ruimten. Juist 

daarom vinden wij de titel van deze nota zo prachtig. “Cultuur van U” en dan U met een hoofdletter, 

want inderdaad, ook cultuur is 'Coram Deo', voor het aangezicht van God. De instemming van collega 

Driehuijs daarmee heeft mij ontroerd.  

 

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Ook de fractie van 50Plus vindt het belangrijk dat 

alle inwoners kunnen genieten en profiteren van alles wat het culturele aanbod hun te bieden heeft. 

Van de natuur, monumenten, erfgoedparels en erfgoedlocaties zal dat dan ook wel lukken, mits deze 

goed bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen en dat je er ook kunt komen met het openbaar ver-

voer. Vooral bij de laatste twee punten heeft de fractie van 50Plus zo haar twijfels. Voor de smallere 

beurs blijft er steeds minder over.  

Wij maken ons ook zorgen over het aanbod van de theater- en muziekwereld. Ten koste van de para-

depaardjes worden zij – ik zou haast zeggen: tot de dood erop volgt – op de subsidies in een veel te 

snel tempo gekort. Het vele geld dat nu begroot is om in 2018 Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 

te laten worden, staat niet in verhouding tot de bezuinigingen in de theater- en muziekwereld. Als cul-

tuur moet verbinden, moeten wij ervoor zorgen dat de verbinding in stand blijft en dat wij er geen ga-

ten in laten vallen. In de werkvergadering heb ik een oproep gedaan om de verzoekers uit de muziek- 

en theaterwereld meer tijd te gunnen. Dat zou een mooi gebaar zijn.  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er is geen onderwerp, zo heb ik het 

gevoel als wij hier met elkaar praten over kerntaken, waarbij het woord kerntaak zo vaak genoemd 

wordt als wanneer de portefeuille Cultuur ter sprake komt. Is het wel een kerntaak? Is het geen kern-

taak? Welk onderdeel van cultuur is dat wel? Ik moet zeggen dat ik niet zo gevoelig voor ben voor de 

vraag wat nu wel of niet een kerntaak is. Wij hebben hier besloten aandacht te besteden aan, uiteraard, 

cultureel erfgoed, maar ook aan een aantal onderwerpen, zoals bibliotheken, cultuureducatie, Vrede 

van Utrecht, Culturele Hoofdstad, festivals. Wij doen dat vanuit de filosofie en vanuit de gedachte dat 

wij Utrecht als topregio willen positioneren en dat cultuur daaraan een bijdrage levert.  

Cultuur speelt een prominente rol in de concurrentiepositie van steden. Er is een relatie tussen het aan-

bod van cultuur en de aanwezigheid van hoogopgeleide en creatieve mensen. Dat levert een bijdrage 

aan de werkgelegenheid. Dus deze brede definitie van cultuur – smaller dan deze voorheen was, maar 

breed als je die heel strak op de kerntaken zou voeren – is een definitie waar ik mij met hart en ziel 

voor wil inzetten en waar deze notitie op is geschreven. Ik wil danken voor de positieve opmerkingen 

die hierover gemaakt zijn. 

 

Er is ook een aantal kritische opmerkingen gemaakt en een aantal vragen gesteld. Daar wil ik even 

clustergewijs op ingaan. Daarna zal ik de specifieke vragen van de fracties langslopen. 

De meeste vragen hebben betrekking op cultureel ondernemerschap. De vragen zijn: voor wie, zijn de 

behoeften bekend bij de sector cultureel ondernemerschap? Wij hebben afgesproken in het coalitieak-

koord dat wij cultureel ondernemerschap als een opdracht zien om daar waar wij ons terugtrekken als 

subsidieverstrekker, de verantwoordelijkheid te nemen om ondernemingen zichzelf te laten versterken. 

Op welke manier zouden wij dat moeten doen? Ik wil de Staten daarvoor een voorstel via de commis-

sie laten toekomen.  

 

Wij zijn begonnen met onderzoek te doen. Al onze subsidie-instellingen of organisaties waarmee wij 

een relatie hebben, zijn bevraagd op de behoeften ten aanzien van de provincie bij cultureel onderne-

merschap. Dan blijkt dat men niet zit te wachten op sponsorcursussen of andere zaken, maar dat het 

gaat om substantiëlere ondersteuning. Het voorstel dat ik de Staten zal doen toekomen, zal betrekking 

hebben op bijvoorbeeld een revolverend fonds; een manier waarop instellingen geld kunnen betrekken 
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tegen een iets lagere rente, omdat de provincie bereid is zich garant te stellen. Het zal gaan om subsi-

dievoorwaarden, die in het verleden door ons streng zijn geformuleerd, waardoor instellingen niet in 

de gelegenheid zijn geweest om zich te versterken en daarvan op dit moment last hebben. Wij willen 

dus de subsidievoorwaarden wijzigen en wij willen daarover ook in overleg treden met gemeenten om 

te kijken of er flankerend beleid is dat een belemmering kan zijn. Daarbij willen wij niet in de verant-

woordelijkheid treden van gemeenten. Ik kan mij overigens ook niet voorstellen dat dat is wat de heer 

Kocken vroeg. Er zit natuurlijk een begrenzing op. Wij zullen er echter naar kijken, ook in overleg met 

de gemeente Utrecht. Er zal aandacht zijn voor 'crowdfunding', iets wat organisaties zelf aangaat, maar 

waarbij wij een rol kunnen spelen op ondersteunende wijze. Wij kijken ook naar een cultuurkrediet. 

Wij kijken naar een cultuurkaart. Wij onderzoeken de mogelijkheden om cultureel ondernemerschap 

zo goed mogelijk te ondersteunen.  

 

Het gaat echter ook breder. Het gaat ook om de inhoudelijke ondersteuning van de sector. Wat betreft 

bijvoorbeeld onze kasteelmusea, zoals Huis Doorn, Amerongen, Slot Zuylen, Kasteel De Haar, Kas-

teel Loenersloot, hebben wij de heer Weijers bereid gevonden een aantal dagen met ons en met de in-

stellingen te kijken op welke punten er aspecten zijn, waarin men elkaar kan versterken. Daardoor 

kunnen die kasteelmusea, waarmee wij in een aantal gevallen een subsidierelatie hebben, beter en 

sterker de toekomst ingaan. 

 

Cultureel ondernemerschap is niet beperkt tot de instellingen, waarmee wij nog steeds een subsidiere-

latie hebben. Cultureel ondernemerschap is ook geen methode om instellingen die op omvallen staan 

daarvoor op korte termijn te behoeden. Wij zullen verdergaan met instellingen die echt de potentie 

hebben om door te gaan en die ondernemerschap aan de dag kunnen leggen.  

 

Mevrouw Versteeg stelde een vraag over Het Filiaal. Dat is een instelling waarmee wij de subsidiere-

latie beëindigen. Wij subsidiëren geen individuele podiuminstellingen meer. Wij hebben hiervoor ech-

ter wel een specifieke verantwoordelijkheid, omdat wij als provincie in het verleden hebben gezegd 

dat wij daar een wat zwaardere rol nemen in de subsidiëring. Het is voor een jeugdtheater een nog gro-

tere uitdaging om bijvoorbeeld tot 30% of 40% eigen inkomsten te komen. Ik wil dus kijken wat ik 

kan doen om Het Filiaal beter te ondersteunen binnen de mogelijkheden die mijn portefeuille biedt. 

Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn op het gebied van cultuureducatie, waar een matchingconstructie 

mogelijk is met het Rijk. Ik wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om voor Het Filiaal wat te 

kunnen doen. Dat is wat Het Filiaal van de provincie kan verwachten.  

 

Er is gesproken over RTV Utrecht.Tegen de heer Driehuijs wil ik zeggen dat het geld dat naar RTV 

Utrecht gaat, geen doeluitkering is. Dat is precies het punt waarover wij van mening verschillen met 

RTV Utrecht. RTV Utrecht zegt dat wij geen recht hebben om te korten. Wij zeggen dat wij gekort 

worden op het Provinciefonds en dat wij gerechtigd zijn om die korting aan onze subsidieontvangende 

relaties door te belasten. Wij hebben daarover natuurlijk contact gehad met veel instellingen. Er zijn 

procedures gelopen. Met alle instellingen zijn wij eruit gekomen. Het enige conflict dat wij nog heb-

ben, is met RTV Utrecht. Ik had vandaag, 2 juli, graag willen vertellen dat wij eruit zijn. Dat is echter 

nog niet zo. Er zit wel een tijdsklem op; 1 juli was de deadline. Het is dus nog steeds mijn streven deze 

week of anders volgende week eruit te komen met die organisatie.  

Wat zouden wij dan samen kunnen doen? Kunnen wij samen beleid maken? De provincie gaat niet 

over het beleid van RTV Utrecht, maar het is natuurlijk wel mogelijk om meer samenwerking te heb-

ben om bijvoorbeeld culturele instanties en culturele evenementen bekend te maken. De doelstelling 

van RTV Utrecht - saamhorigheid onder de bevolking, informeren over de mogelijkheden, mensen op 

de hoogte houden en betrokken houden bij hun regio – is in feite ook onze doelstelling, dus het moet 

mogelijk zijn met elkaar op meer punten samen te werken. Daar zijn wij dan ook beslist op uit. 

 

In algemene zin is er een opmerking gemaakt over Culturele Hoofdstad 2018. Wat is de ambitie met 

dit beleid? Er werden ook enorme bedragen genoemd. Ik hecht er hier waarde aan te benadrukken dat 

Culturele Hoofdstad op dit moment een ambitie is en een competitie is. Het is voor medio 2013 niet 

duidelijk of Utrecht Culturele Hoofdstad zal worden. Het zal geen geheim zijn dat ik daar vast in ge-

loof en dat ik ook de overtuiging heb dat Utrecht die ambitie kan waarmaken. Tot die tijd is dat niet 
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bekend en is het budget ook niet bekend en staat dat in reservering. Er is nog maar een beperkt bedrag 

uitgetrokken om het bidbook van Culturele Hoofdstad mogelijk te maken. De middelen voor Culturele 

Hoofdstad komen pas beschikbaar als Utrecht daadwerkelijk Culturele Hoofdstad wordt.  

Wordt het dan geen culturele spookstad? Wat doe je als er geen cultureel aanbod meer is? Het zou 

toch een rare zaak zijn als je Culturele Hoofdstad wilt worden? Volledig wereldvreemd. Natuurlijk 

heeft ook de ambitie Culturele Hoofdstad te maken met de ontwikkelingen binnen de culturele sector. 

Als dan blijkt dat er minder geld beschikbaar is om cultuur iets te ondersteunen, dan zul je naar andere 

middelen moeten kijken. Het is ook de propositie van Utrecht, stad en regio, om dat bij Culturele 

Hoofdstad te laten zien, dus dat wij in staat zijn niet alleen maar op subsidie een culturele sector actief 

en bezig te houden, maar dat het ook een belangrijk onderdeel is van de sector zelf en ook van het be-

drijfsleven om het echt publiekprivaat tot een succes te maken. Dat is eigenlijk een van de USP's 

(Unique Selling Point) van de Utrechtse propositie voor Culturele Hoofdstad en ik denk, zeker in deze 

tijd en in dit klimaat, dat het een heel sterk punt is. Ik heb er dus nog steeds alle vertrouwen in dat die 

Culturele Hoofdstad bijdraagt aan onze ambitie als topregio; een regio van kennis en cultuur. Dan heb 

ik nog niet eens genoemd dat er minstens 3 miljoen mensen worden verwacht die een heel goede eco-

nomische impuls geven aan de economie en het toerisme.  

Wat doe je als het niet lukt? Dan zijn er nog genoeg aanknopingspunten in het bidbook. Op 30 oktober 

wordt het bidbook bekend gemaakt. De Staten worden daarvoor uitgenodigd. Daar staan genoeg goede 

ideeën en aanknopingspunten in die ook hun weg zullen vinden als Utrecht geen Culturele Hoofdstad 

wordt. Het is dus geen vergeefse activiteit.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zegt: het zou toch raar zijn dat 

je hieraan meedoet. Zij spreekt ook zelf haar verbazing uit. Kan zij ook onze gedachtegang volgen dat 

wij juist die verbazing hebben? Je doet er eigenlijk nauwelijks meer iets aan, maar je pretendeert naar 

buiten toe wel de Culturele Hoofdstad van Europa te zijn. Dat is toch een rare tegenstelling die geeste-

lijk eigenlijk nauwelijks te maken is. Zij kan het blijkbaar wel. Dat vind ik knap.  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik bestrijd dat wij daar nauwelijks iets 

aan doen. De heer Driehuijs heeft gelijk met zijn constatering dat de cultuurportefeuille aanzienlijk is 

verminderd; er is in het totale bedrag een derde deel minder geld beschikbaar voor cultuur. De vrije 

ruimte is kleiner gemaakt. Dat heeft natuurlijk te maken met twee zaken. Het heeft ermee te maken dat 

alle extra middelen die beschikbaar waren in de vorige coalitieperiode er nu niet meer zijn. Die moge-

lijkheid is er niet meer. Daarnaast is er een aantal keuzes gemaakt door met instellingen af te bouwen. 

Er blijven echter genoeg activiteiten over, waarin wij wel degelijk een goed en onderbouwd cultureel 

verhaal hebben, ook als inbreng voor Culturele Hoofdstad. Als het gaat om cultureel erfgoed, de Li-

mes, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, cultuureducatie, bibliotheken, festivals, dan is er nog een heel 

mooi cultureel aanbod hier in de regio beschikbaar waarop vanuit de stad Utrecht en ook vanuit de 

provincie wordt geïntensiveerd.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Die Limes zijn er. Dat is een gegeven. Die zit-

ten al 2000 jaar in de grond en die zullen daar hopelijk ook nog wel even blijven zitten. Ik heb in mijn 

betoog geroepen: "Cultuur is van waarde, laten wij daarin als overheid dan ook een actieve rol spelen." 

De gedeputeerde heeft dat zelf gezegd en ook andere sprekers hebben dat gezegd. Juist daar maakt de 

gedeputeerde echter een terugtrekkende beweging. Men zal vragen, juist ook omdat het vanuit Europa 

komt en omdat het over cultuur et cetera gaat: "Nederlandse overheid, stad Utrecht, provincie Utrecht, 

wat doet u daar dan aan?" Dan kan de gedeputeerde toch alleen maar een leeg verhaal brengen? Zij 

kan alleen maar zeggen: "Ik hoop dat de culturele instellingen ondernemers worden." Dat is in feite 

wat zij de jury kan bieden.  

  

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Culturele instellingen zíjn onderne-

mend in deze regio. Bijzonder ondernemend. Er zal voor een deel altijd subsidie zijn. Zelfs in een or-

ganisatie als De Utrechtse Spelen, die een fantastische productie neerzette op Paleis Soestdijk, zit een 

stuk overheidssteun. Daarbij blijkt wel 50% tot 60% cultureel ondernemerschap mogelijk te zijn. Dat 

is bij meerdere instellingen het geval. Ik bestrijd de gedachte dat hier een terugtrekkende beweging 

wordt gemaakt. Er zijn keuzes gemaakt. Keuzes vanuit de gedachte: waar kun je als provincie een 
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meerwaarde betekenen of waar trek je je terug? Daarover is besloten. Er is niet gekaasschaafd. Er is 

gekozen. Er blijft voldoende over voor intensivering. Het gaat niet alleen om het geld dat beschikbaar 

is. Het gaat ook om de manier waarop er met instellingen wordt samengewerkt en de mogelijkheden 

die hen geboden worden. Dan vind ik dat in deze cultuurnota een vooruitstrevende visie is neergelegd 

op de manier waarop wij de komende jaren met cultuur willen omgaan.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zegt dus dat als wij ons be-

perken tot het erfgoed en daarnaast doen wij nog een beetje bibliotheek en cultuureducatie op basis-

scholen, …  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! En wij doen festivals. En wij zetten in 

op Culturele Hoofdstad. En wij maken deel uit van de Vrede van Utrecht. Dat wil ik er graag even aan 

toevoegen.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Goed, dan maken wij dat lijstje compleet. Al 

het ander doen wij niet. Dan durft de gedeputeerde nog steeds te zeggen dat er geen sprake is van een 

terugtrekkende beweging ten opzichte van de oude situatie. 

 

De VOORZITTER: Ik heb daar duidelijk een antwoord op gehoord.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb dat antwoord niet gehoord. Daarom 

vraag ik het aan de gedeputeerde. 

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Misschien in aansluiting daarop. Ik 

ben maar een eenvoudige jongen uit Houten en ik wil graag geloven dat er in de grote stad Utrecht 

veel te beleven is. Mevrouw Van Aalst van het Nederlands Filmfestival zei dat er in Utrecht eigenlijk 

niks meer te beleven is en dat het tegen die achtergrond zo bijzonder is dat wij opgaan voor Culturele 

Hoofdstad. Hoe weegt de gedeputeerde dat dan? 

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw Van Aalst van het Neder-

lands Filmfestival heeft een aantal heel nare mededelingen te horen gekregen. Dat geldt niet alleen 

voor het Nederlands Filmfestival, dat geldt voor meer festivals. Het zijn namelijk met name de festi-

vals die bij ons komen, omdat wij er in de toekomst nog steeds een subsidierelatie mee hebben. Het is 

erger, nog erger als je ook de rijksbezuinigingen meetelt, dan men had vermoed. Ik kan mij heel goed 

voorstellen dat haar reactie daaruit voortkwam. Ik vind het ook terecht dat zij kenbaar maakt wat de 

gevolgen precies zijn. Dat wil niet zeggen dat er in Utrecht geen hoogwaardig en breed cultureel aan-

bod beschikbaar is en dat het Nederlands Filmfestival daarin een heel prominente rol speelt. Als je al-

les optelt en als je kijkt in het bidbook voor Utrecht Culturele Hoofdstad 2018 welke instellingen en 

welke ideeën er zijn: 200 ideeën, die vanuit die instellingen en de bewoners zelf zijn voortgekomen. 

Dat geeft een mooi breed beeld van de culturele mogelijkheden in onze regio. De Staten krijgen het 

bidbook binnenkort te lezen en dan zullen zij zien dat er volop ideeën zijn, die een heel mooie invul-

ling geven aan de ambitie van Culturele Hoofdstad. De boodschap van mevrouw Van Aalst in de 

commissie had met name betrekking op de recente ontwikkelingen waarmee de festivals te maken 

hebben. Dat wil ik beslist niet ontkennen, want die ontwikkelingen zijn zorgwekkend. Ik wil heel 

graag met het programma Cultureel ondernemerschap daarin nog mogelijkheden bieden. Het is natuur-

lijk een beperkt budget en daarom zei ik dat ik niet van plan ben dat voor iedereen beschikbaar te stel-

len, want het heeft geen zin om geld te steken in instellingen die misschien na een jaar toch omvallen. 

Dat geldt echter beslist niet voor een organisatie als het Nederlands Filmfestival of het Festival Oude 

Muziek. Ik hoop dat wij met het cultureel ondernemerschap, waarbij het bijvoorbeeld gaat om een re-

volverend fonds en aanvullende maatregelen, een bijdrage kunnen leveren om de sector te versterken.  

 

Ik loop de opmerkingen van de diverse fracties langs.  

De fractie van de VVD constateerde dat er een andere verhouding is tussen burger en overheid. Dat 

onderschrijf ik. Er komt meer ruimte en ook meer noodzaak voor ondernemerschap en het meer be-

trekken van burgers bij cultuur. Gevraagd werd hoe er echt ruimte geboden wordt voor ondernemer-
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schap en of lokale regelgeving belemmerend zou kunnen werken. Gezegd werd andere gemeenten 

daarin te betrekken. Wij gaan kijken hoe wij dat kunnen doen. 

De sector praat mee bij het programma voor cultureel ondernemerschap. Een van de dingen is bijvoor-

beeld een revolverend fonds. Ik wil het later nog eens hebben over die crossovers, waarover de heer 

Kocken sprak. Er is ook een eigen verantwoordelijkheid voor de sector om te kijken waar de moge-

lijkheden zijn.  

 

De fractie van de PvdA zegt: niet alles is wat het lijkt. Dat wil ik maar weer terug leggen bij de heer 

Driehuijs: niet alles is wat het lijkt. Er is geen totaal terugtrekkende beweging binnen de cultuurporte-

feuille. Het is minder dan het was, maar de keuzes zijn helder gemaakt. Ik vind dat op de punten waar 

wij nog wel een rol willen spelen, wij die rol betekenisvol kunnen invullen.  

De heer Driehuijs vroeg hoe het zit met de ambtenaren en de loonkosten die gekoppeld zijn aan de cul-

tuurportefeuille. Ik kan dat antwoord op dit moment niet geven. Als de heer Driehuijs dat wil, kan ik 

dat schriftelijk doen. Ook de cultuurambtenaren zijn natuurlijk onderdeel van de bezuinigingen op de 

organisatie en de teruggang in de formatie.  

 

De fractie van het CDA vroeg of de ambitie met betrekking tot cultuureducatie haalbaar is. Ik hoop het 

wel. Wij hebben een verfijning gemaakt. Wij hebben gezegd dat wij ons terugtrekken uit het voortge-

zet onderwijs. De provinciale financiering is beschikbaar voor het primair onderwijs. Wij zijn intensief 

in gesprek met de organisatie Kunst Centraal, die een bezuiniging van bijna 50% voor de kiezen heeft 

gekregen, om hen te ondersteunen in de afvloeiing van personeel en het afbouwen van de contracten 

met het bedrijfspand.  

 

Ik hoop dat ik aan de fractie van D66 voldoende duidelijkheid heb gegeven op de vraag: cultureel on-

dernemerschap voor wie? Ook werd gevraagd naar mogelijkheden die ik nog wil onderzoeken om Het 

Filiaal te ondersteunen en de verantwoordelijkheid die ik daarbij voel.  

Door de fractie van de PVV is naar een onafhankelijke cultuursector gevraagd. Die cultuursector is 

niet, zoals de heer IJssennagger suggereert, volledig afhankelijk van het subsidie-infuus, maar vooral 

in de Utrechtse cultuursector is een hoge mate van echte verdienmogelijkheden en ondernemerschap 

bij de instellingen waarmee wij een subsidierelatie hebben.  

 

Voorfinanciering bij cultureel ondernemerschap: een vraag die de fractie van GroenLinks stelde. Ja, ik 

hoop dat het revolverend fonds en de aanvullende maatregelen die daarbij horen die mogelijkheid zul-

len geven. Ik zal in september met een voorstel komen met de nadere invulling van cultureel onderne-

merschap.  

 

De fractie van de SP sprak over het koppelen van subsidies aan openstelling. Dat is een nadrukkelijke 

voorwaarde, bijvoorbeeld bij het Parelfonds, waarin € 2,2 miljoen zit dat beschikbaar is voor rijksmo-

numenten. Daarvan is gezegd: als wij daarvoor subsidie beschikbaar stellen, is openstelling een van de 

voorwaarden die daarbij gehanteerd worden.  

 

De fractie van de ChristenUnie maakt een opmerking over de festivals. Dit is niet de eerste keer dat zij 

hierover een opmerking maakt. Ik weet dat de fractie van de ChristenUnie kanttekeningen zet bij onze 

keuze voor festivals. Waarom doen wij dat in de stad Utrecht? Het blijkt uit gegevens dat de uitstraling 

van de stad Utrecht groot is. Wij hebben eigenlijk de ongelukkige omstandigheid dat wij in onze regio 

één echt grote stad hebben. Dat is Utrecht. 80% van het cultuurbezoek richt zich op activiteiten in 

Utrecht. Het is beslist niet zo dat de festivals alleen maar toegankelijk zijn voor Utrechtse bezoekers of 

alleen maar gehouden worden voor Utrechtse bezoekers. Er is echt een heel brede cirkel in de regio 

van mensen die Utrechtse culturele festivals bezoeken. De festivals hebben om die reden echt een in-

ternationale uitstraling en dus niet alleen regionale en nationale, maar ook internationale mensen trek-

ken.  

 

Mevrouw Hoek merkt op dat er sprake is van een te snelle korting op subsidies. Ik bestrijd dat. Wij 

hebben bij instellingen, waarmee wij onze subsidierelatie beëindigen, drie jaar gekozen om de subsi-
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dies af te bouwen: naar 65%, naar 35% en daarna 0%. Ik vind dat instellingen voldoende tijd krijgen 

om zich voor te bereiden en zich in te stellen op de bezuiniging die wij zullen doorvoeren.  

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Misschien kan ik een tweede termijn 

voorkomen. Ik heb opgemerkt dat wij nu al investeren in Culturele Hoofdstad, bijvoorbeeld door dat 

bidbook te ontwikkelen. Wat blijft daar nu van overeind op het moment dat wij niet door de voorron-

des komen?  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat 

wij niet door de voorrondes komen. Wij spreken daar dan wel over als het zo ver is. Eind november is 

die voorronde en dan gaan wij naar de jury toe. Ik zit zelf ook in de delegatie die Utrecht mag verdedi-

gen. Ik zal dat ook met verve doen. Als wij niet doorgaan, houdt het op. Zelfs dan nog zie ik voldoen-

de aanknopingspunten in het bidbook, met allerlei ideeën van instellingen en van inwoners van de hele 

regio; het gaat niet alleen om de stad en de aanliggende regio. Het gaat echt van Lopik tot aan Rens-

woude/Veenendaal, waar de ideeën vandaan komen. Dan zijn er nog genoeg ideeën, waarvan instel-

lingen überhaupt kunnen zeggen: "Daar willen wij mee doorgaan." Dat zal ook zeker gebeuren.  

  

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ook om een tweede termijn te voorkomen: 

ik had iets gevraagd over draagvlak. Op bladzijde 27 staat: "Aandacht voor draagvlak is een wezenlijk 

aspect van de beleidslijnen in deze cultuurnota". Mijn vraag is hoe dit draagvlak wordt gemeten en 

welke conclusies gaat de gedeputeerde eruit trekken als er onvoldoende draagvlak is?  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Draagvlak is bijvoorbeeld een aspect 

bij publieksbereik: wij willen dat instellingen die subsidies ontvangen, ook de openstelling geregeld 

hebben, dat mensen daadwerkelijk daar kunnen zijn, dat het publiek kennis kan nemen van dingen, dat 

de doelgroep die bereikt wordt, groot genoeg is om substantieel te zijn. Dat is een van de aspecten van 

draagvlak. Dat is ook het geval als wij subsidiëren of aan evenementen meedoen, dat wij niet de enige 

zijn die dat doen, maar dat ook gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven zeggen hun 

medewerking verlenen. Dat wordt bedoeld met het aspect draagvlak.  

 

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het is een vrij subjectieve meting, begrijp 

ik.  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Als de heer IJssennagger het in enen 

of in nullen uitgedrukt wil zien, dan kan ik hem daarin niet tegemoet komen.  

 

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Ook om een tweede termijn te voorkomen: ik hoor 

de gedeputeerde zeggen dat zij de tijd ruim genoeg vindt. Wil zij daarmee zeggen dat zij geen gevolg 

geeft aan de oproep van de twee dames van de muziek- en theaterwereld? Het was echt een dramati-

sche oproep in de werkvergadering. Dat wil ik benadrukken. Zij vragen dat niet zomaar, zij vragen al-

leen maar om meer tijd, niet om meer geld.  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het was een vraag van het Nederlands 

Filmfestival. Het Nederlands Filmfestival is een van de grote festivals waarmee wij willen doorgaan in 

ons festivalbeleid en het geld dat daarvoor beschikbaar is, zal verdeeld worden. Het Nederlands Film-

festival kan in feite niet zeggen dat er gestopt wordt, want wij gaan door. Het is nog even onduidelijk 

voor welk bedrag. Wat betreft Het Filiaal heb ik zojuist benadrukt dat ik ten opzichte van andere podi-

uminstellingen daarvoor een wat grotere provinciale verantwoordelijkheid voel en dat ik wil kijken op 

welke manier wij daaraan tegemoet kunnen komen.  

 

De VOORZITTER: Hebben wij daarmee een tweede termijn voorkomen? Ik zie alleen de heer Drie-

huijs.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Niet alles is wat het lijkt: de gedeputeerde legde 

dat terug. Dat neem ik tot mij. Ik zei er zelf net achteraan: als je blijft geloven, kun je dingen verande-
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ren. Ik heb constructief – zeg ik tegen mevrouw Versteeg in het bijzonder – geprobeerd aan te geven 

wat de PvdA belangrijk vindt. Ik constateer dat de gedeputeerde helemaal niet voornemens is iets te 

veranderen of om ook maar iets tegemoet te komen.  

Waarvoor ik wel veel bewondering heb, is dat de gedeputeerde een heel bevlogen verhaal neerzet. Dat 

is een kwaliteit die zij breder heeft. Dat blijkt ook nu bij de Cultuurnota. Zij zegt dat zij in de delegatie 

zit. Ik moet zeggen dat dat enigszins hoopvol stemt. Zij kan wel iets verkopen. Dat is absoluut een 

kwaliteit van haar. Zij zou ook straks de dienstauto's, als die de deur uitgaan, heel goed kunnen verko-

pen. Toch denk ik dat de jury, maar ook de burgers van Utrecht, hier doorheen zullen prikken. Inhou-

delijk is het namelijk toch een mager en bijna leeg verhaal.  

 

Ik wil op twee punten nog terugkomen. Dat betreft eerst Het Filiaal. Naast de fractie van D66 heb ook 

ik daarover vragen gesteld. Ik heb gevraagd: "Wat kunt u daarvoor doen, want wij vinden dat heel bij-

zonder." Zij zegt ook dat zij het bijzonder vindt en dat zij daarvoor iets wil doen. Ook hier schiet zij 

echter weer in de reflex die dit college op dit terrein kenmerkt. Ook hier probeert zij het gelijk weer te 

scharen onder een van de etiketjes die zij over heeft gelaten: dat moet dan via cultuureducatie. Dan 

denk ik: "Waarom?" Het Filiaal is een heel ander soort organisatie op dit moment. Waarom kan de ge-

deputeerde Het Filiaal alleen maar helpen in haar eigen frame? Waarom kan zij niet uitgaan van waar 

Het Filiaal voor is en wat Het Filiaal voor de samenleving betekent? Waarom moet alles passen in het 

keurslijf dat de gedeputeerde voor zichzelf heeft gecreëerd? 

 

Tot slot 2018. De gedeputeerde heeft daarbij aangegeven dat zij er echt in blijft geloven. Ik moet zeg-

gen dat het voor de fractie van de PvdA geen overtuigend verhaal is. Ik heb dat in de eerste termijn in 

vragende zin geprobeerd en de gedeputeerde uitgenodigd toch een overtuigend verhaal te brengen. Dat 

hebben wij helaas niet gehoord. Daarom zullen wij een motie indienen. Goed, weer een bezuiniging. 

 

De VOORZITTER: U sprak eerder over respect voor mensen. Het lijkt mij niet gepast wat u doet. 

Vindt u dat zelf wel, als u het over mensen heeft? U heeft het over twee mensen hier. 

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik neem daar kennis van. Ik heb het niet over 

mensen, ik heb het over het systeem.  

 

Motie M16 (PvdA): wie geen A zegt, moet ook geen B zeggen 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012 ter behandeling van de Cultuur-

nota "Cultuur van U"; 

 

overwegende dat: 

 in het coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en GroenLinks cultuur niet langer als een taak van 

de provincie wordt gezien; 

 de provincie Utrecht de komende jaren de feitelijke cultuuruitgaven halveert; 

 o.a. podiumkunsten en cultuureducatie voor 12+ geen plek meer hebben in het beleid; 

 

voorts overwegende dat: 

 de provincie Utrecht de kandidatuur van de stad Utrecht voor 2018 wil ondersteunen met € 0,6 

miljoen; 

 de provincie Utrecht verder € 10 miljoen in Utrecht Culturele Hoofdstad wilt steken; 

 deze kandidatuur kansloos is in een veld waarin andere overheden wel een actieve cultuurpoli-

tiek voeren en bereid zijn een veelvoud aan bedragen hiervoor in te zetten; 

 

van mening dat: 

 het in hoge mate te betreuren is als Utrecht geen Culturele Hoofdstad wordt in 2018, maar dat er 

kennelijk onvoldoende beleidsbereidheid is om daar echt voor te gaan; 

 er zo Utrechtse miljoenen verloren dreigen te gaan in een mission impossible en deze miljoenen 

beter besteed kunnen worden; 
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roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 

 alle activiteiten van de provincie gericht op het ondersteunen van de Culturele Hoofdstad met 

onmiddellijke ingang te staken; 

 de € 11,2 miljoen die zo vrijvalt op een andere wijze in te zetten voor culturele en sociale activi-

teiten die rechtstreeks ten goede komen aan de inwoners van de provincie Utrecht en daartoe een 

voorstel aan Provinciale Staten te doen. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De 

motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Over de problemen van de loonkosten zegt de 

gedeputeerde: "Dat kan ik op dit moment niet overzien." Voor ons is het duidelijk. Voor ons is van be-

lang dat als je praat over €1,7 miljoen op een bedrag van € 10 miljoen, je het hebt over een interne 

overhead van 17%. Dat vinden wij aan de forse kant. Ik zie daarom uit naar de schriftelijke toelichting 

daarop van de gedeputeerde.  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het jammer dat ik de heer 

Driehuijs, die kennelijk vindt dat ik iedereen zou kunnen overtuigen over de Culturele Hoofdstad, niet 

kan overtuigen. Dat betreur ik. Ik weet niet waarop de motie precies betrekking heeft. Ik zal de motie 

zo dadelijk met interesse lezen en daarop adviseren.  

De heer Driehuijs vraagt mij met betrekking tot Het Filiaal waarom dat via cultuureducatie en niet op 

een andere manier moet. Dat is omdat ik in de portefeuille daar de meeste ruimte zie. Het Filiaal speelt 

een belangrijke rol in cultuureducatie en als het gaat om ruimte beschikbaar te stellen voor Het Filiaal, 

zal het niet om één jaar gaan, maar om langere tijd. Daarvoor heb ik de losse middelen niet in de por-

tefeuille. Dat zou ik ook niet netjes vinden, want het gaat mij erom de middelen zo efficiënt en zo goed 

mogelijk in te zetten. Het is zoeken. De heer Driehuijs kan zich voorstellen dat ik in deze tijd, waarin 

allerlei kosten en bezuinigingen op ons afkomen, ook niet bij collega Van Lunteren hoef langs te ko-

men om te vragen uit de algemene middelen Het Filiaal nog even bij te financieren. Ik zie het als een 

opdracht en als een erezaak om het in mijn eigen portefeuille op te lossen. Ik hoop de Staten zo snel 

mogelijk van voorstellen te voorzien.  

 

De VOORZITTER: Dan zijn de beraadslagingen hierover beëindigd. Ik schors de vergadering.  

 

Schorsing van 18.35 uur tot 19.48 uur. 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.  

 

Statenvoorstel Concept Meerjarenbeleidskader Jeugdzorg 2013-2014/Transitieplan 2012-2014. 

 

Mevrouw ALSEM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou willen beginnen met het indienen van een 

motie over de klimaatregeling in de statenzaal. De motie wordt direct statenbreed aangenomen, begrijp 

ik.  

Nu het dossier Jeugdzorg niet-controversieel is verklaard, kunnen wij op volle kracht verder met de 

overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. Daartoe ligt hier het beleidskader met als titel "De 

kunst van het loslaten." Dat loslaten is nodig. De jeugdzorg wordt niet overgedragen precies zoals het 

nu is. Nee, van gemeenten wordt verwacht dat zij anders gaan werken: breder, integraler, sneller en 

preventiever. Ruimte bieden voor die zorgvernieuwing kan alleen als wij durven loslaten. Het beleids-

kader geeft heel goed aan waarop wij koersen en welke ondersteuning gemeenten van de provincie 

kunnen verwachten, bijvoorbeeld door overdracht van beschikbare kennis en experimenten en nieuwe 

aanbieders kunnen zich melden voor een subsidieaanvraag voor 2013.  
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De fractie van de VVD steunt deze lijn, maar vindt wel dat de vernieuwing intensiever kan; meer los-

laten dus. Een voorbeeld: er is ruimte voor experimenten, waarbij gemeenten zelf opdracht geven en 

inkoper kunnen zijn voor jeugdzorg. Dit experiment werkt met fiches. Dat is een soort tegoedbon, die 

gemeenten kunnen inwisselen. Zij kunnen die echter alleen verzilveren bij de bestaande jeugdzorgaan-

bieders. Een aantal gemeenten had liever gezien dat dit geld breder kan worden ingezet. Wij kunnen 

ons dat goed voorstellen. In dit kader is ook de motie Zorgvernieuwing van belang die vorig jaar okto-

ber nagenoeg statenbreed is aangenomen. Deze motie vraagt om ruimte voor vernieuwing op basis van 

overleg met gemeenten en daartoe in 2012 al ruimte te bieden, ook aan nieuwe zorgaanbieders. De 

voortgang van de uitvoering van de motie is in de commissie aan de orde geweest, gelijk met het be-

leidskader. Het gaat dus vooral allemaal over vernieuwing.  

 

Gemeenten gaan op 1 januari 2015 de jeugdzorg overnemen, dus moeten zij de komende jaren opti-

maal in de gelegenheid zijn hun rol daarin te ontwikkelen. Dat kan alleen als wij de gemeenten die 

ruimte op tijd en voldoende geven. Daarom steunt de fractie van de VVD het motto "loslaten". En 

waarom niet? Gemeenten kunnen nu nog terugvallen op de kennis van de provincie. Dus steun voor 

het beleidskader en een pleidooi voor ruimere experimenten en ruimte voor nieuwe aanbieders. Laat 

dat een gezonde prikkel zijn voor de bestaande aanbieders om mee te vernieuwen.  

 

Gedeputeerde Staten hebben aangegeven met voorstellen te komen voor de zorgvernieuwing. Dat is 

prima, want vernieuwing moet tijdig en slagvaardig van start gaan, maar wij willen eigenlijk nu aan 

Gedeputeerde Staten vragen of dat wat concreter kan. Dat doen wij door te vragen of het mogelijk is in 

de eerstvolgende commissievergadering, op 20 augustus, met een brief naar ons te komen met daarin 

op een rijtje alle voorstellen die er op dit moment liggen – losse eindjes, voorstellen, voornemens, wat 

dan ook –, zodat wij in die commissie concreet kunnen zien hoe die zorgvernieuwing gestalte krijgt. Ik 

zal er een paar noemen: 

 Dat is de nadere regeling voor de zorgvernieuwingsgelden uit de motie. Dat is € 300.000. 

 Dat is het benoemen van goede voorbeelden van gemeenten. Dan kunnen wij kijken hoe wij die 

goede voorbeelden verder kunnen uitwerken en verspreiden. 

 Dat zijn de mogelijkheden om de experimenten waarover ik het net had, te verbreden en te kijken 

hoe wij dat op een bredere manier bij gemeenten kunnen inzetten. 

 De procedure en de mogelijkheden voor nieuwe aanbieders, zowel in 2012 als in 2013. 

Wij zien die voorstellen graag tegemoet.  

 

Mevrouw VAN VIEGEN (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het meerjarenbeleidskader Jeugdzorg: wij 

keken met spanning uit naar de komst daarvan. Zou er dit keer wel echt iets gemeld worden? Zou dui-

delijk worden waaraan de provincie de komende jaren aandacht en geld zou besteden? Zou het voor 

ons als PvdA zo belangrijke punt van emancipatie door zeggenschap en medezeggenschap van cliën-

ten en hun ouders er voldoende in terugkomen? Pakt de provincie nu die proactieve rol richting ge-

meenten? Ja, luidt het antwoord op het eerste deel van deze vragen. Er worden in dit beleidskader wel 

degelijk keuzes gemaakt en er ligt met betrekking tot de transitie eigenlijk voor het eerst iets waarop 

wij ons daadwerkelijk een mening kunnen vormen. Het is goed om te zien dat de inbreng die alle par-

tijen tijdens de commissievergadering aan het begin van 2012 hebben kunnen leveren, ook daadwerke-

lijk is meegenomen.  

 

Dan de overige vragen. Worden de inzichten van cliënten voldoende betrokken bij de transitie? Ook 

hierover kunnen wij positief zijn. Uit het beleidskader blijkt dat er veel aandacht is voor cliëntenparti-

cipatie. De wijze waarop JIJ Utrecht wordt ingezet, kunnen wij van harte ondersteunen. Wij benadruk-

ken hierbij graag het belang van cliëntenparticipatie bij de doorontwikkeling, de professionalisering, 

van al die professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg.  

Dan de vraag of cliënten en ook hun ouders voldoende betrokken worden bij het eigen plan van aan-

pak of hulpverleningsplan. Op papier blijkt ook in dit beleidskader dat dit wel het geval is. De vele 

verhalen die wij de afgelopen maanden hoorden doen echter vermoeden dat het in de praktijk ook wel 

eens anders zou kunnen zijn. Een handtekening onder een document is naar ons idee dan ook geen ga-

rantie dat de ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de totstandkoming daarvan en de inhoud echt 
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onderschrijven. Bureau Jeugdzorg is dan voor ouders toch een machtige organisatie, waarmee je geen 

conflict wenst te hebben. Dan zet je toch maar liever gewoon die handtekening.  

Kort gezegd: het is ons duidelijk dat het uitgangspunt van Gedeputeerde Staten is dat cliënten betrok-

ken worden bij de totstandkoming van het hulpverleningsplan. De fractie van de PvdA zal de komende 

maanden goed kijken en kritisch volgen of de praktijk ook dezelfde is.  

 

Pakt de provincie haar rol, de rol in de transitie naar de gemeenten, voldoende proactief op? Wij zijn 

blij te lezen dat waar wij als PvdA zo op gehamerd hebben, namelijk die warme overdracht naar ge-

meenten, terugkomt in het beleidskader. Wel wekt de uitdrukking 'met de handen op de rug' de indruk 

dat de provincie erg bang is om gemeenten voor de voeten te lopen. En dat, terwijl wij horen van ge-

meenten, zoals de gedeputeerde ook zelf aangaf, dat zij zoiets hebben van: gedeputeerde, pakt u nu die 

rol, laat de provincie die trekker zijn en die proactieve rol pakken. Wat ons betreft moeten wij dat 

vooral doen. Wij dragen hier namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid voor een proces, maar 

vooral voor al die kinderen waar het om gaat. Het enerzijds signaleren van een gebrek aan aandacht 

voor nazorg bij gemeenten en vervolgens het gebruik van woorden als 'wij zullen dit agenderen bij 

gemeenten' en 'wij zullen daarover in gesprek gaan', wekt de indruk dat de rol van de provincie, waar 

veel kennis en ervaring zit, wel wat steviger zou kunnen. Wij dringen er bij Gedeputeerde Staten dan 

ook op aan die warme overdracht waarover gesproken wordt, in te vullen door een proactieve houding, 

zoals ook door gemeenten gewenst wordt, en op korte termijn samen met gemeenten concrete plannen 

te ontwikkelen om straks een goede nazorg te kunnen garanderen. Op deze laatste punten graag een 

toezegging of in elk geval een reactie van de gedeputeerde.  

 

Mevrouw MAASDAM (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Vandaag stellen wij als Staten ons laatste 

conceptmeerjarenbeleidskader voor de jeugdzorg vast. Dit conceptbeleidsplan is de aanzet voor het 

pad dat wij gaan volgen om de jeugdzorg met ingang van 2015 definitief los te laten. Terecht heeft het 

plan de titel "De kunst van het loslaten" meegekregen. Ook mevrouw Alsem refereerde daar al even 

aan. Loslaten is een kunst. Het betekent dat je accepteert dat zaken anders gedaan worden dan jij ze 

misschien zou doen. Het betekent ook dat de uitkomsten misschien anders zijn dan jij ze zou willen 

zien. Dat is lastig genoeg. Het is toch een kind, die jeugdzorg, dat wij los moeten laten. 

 

De jeugdzorg staat voor een transitie en een transformatie. De transitie gaat over structuren. Het geeft 

vorm aan de overdracht van de verantwoordelijkheid van alle jeugdzorg naar gemeenten. Dat is een 

pad dat met een goede en strakke planning geregeld kan worden. Natuurlijk zitten er risico's aan, maar 

die zijn in grote mate calculeerbaar en beheersbaar. De transformatie, de cultuurverandering, daarente-

gen vormt de echte inhoudelijke uitdaging voor alle partijen. En toch is dat nu net waar het ons alle-

maal om begonnen is. Wij moeten anders tegen de zorg aankijken dan wij tot nu toe gewend zijn ge-

weest. 

Dat betekent in ieder geval twee dingen. Ten eerste willen wij de zorg voor kinderen zoveel mogelijk 

ontzorgen en normaliseren. Of het nou een oud-Afrikaans gezegde is of dat het Hillary Clinton was –

 het internet was daar niet heel duidelijk over –, maar de uitspraak "It takes a village to raise a child" 

spreekt wat dit betreft boekdelen. Het gaat erom weer de betrokkenheid van de directe omgeving van 

het kind aan te spreken. Familie, sportclubs, de buurt, de school: zij zijn bij uitstek in staat bij te dra-

gen aan het vroeg signaleren en oplossen van problemen, zonder dat er direct professionele hulp moet 

worden aangesproken. Ook wanneer er wel professionele ondersteuning nodig is, dient die zo licht 

mogelijk te zijn en zoveel mogelijk de regie bij de jongere en zijn naasten neer te leggen. Hier draait 

het om het aanspreken van de eigen kracht.  

 

Een tweede belangrijke slag die wij met de jeugdzorg moeten maken betreft een meer integrale aan-

pak. In de Volkskrant van 7 april jongstleden stond groot op de voorpagina: "Probleemgezin kost 

€ 40.000." De kosten voor de zorg van een probleemgezin bleken in Woerden – daar vond dit onder-

zoek plaats – gemiddeld € 40.000 te zijn. Er waren gemiddeld tien instanties betrokken bij één gezin, 

die elkaar soms ook nog tegenwerkten. Dit alles geeft eens te meer aan dat een integrale, ontschotte 

aanpak nodig is.  

 



 117 

Dit is de transformatieslag die de gemeenten kunnen en moeten maken. Het is aan ons als provincie de 

gemeenten daarin te faciliteren en te stimuleren, maar ook om die transformatie niet over te nemen, 

hoezeer onze handen ook jeuken om aan de slag te gaan. Dit proces vraagt om loslaten van onze kant; 

niet bepalen hoe het zou moeten, maar de gemeenten de kans geven om te experimenteren en daarvan 

te leren. Natuurlijk binnen grenzen. Die grenzen worden bepaald door de veiligheid van het kind. In de 

motie die in oktober jongstleden is aangenomen – mevrouw Alsem refereerde er al aan – hebben wij 

gepleit voor experimenten voor gemeenten om te leren. Wij zijn dan ook blij dat de gedeputeerde ons 

heeft toegezegd na de zomer met een hernieuwde uitwerking van de motie te komen, waarbij de ge-

meenten nadrukkelijker betrokken worden bij de keuze van de experimenten dan tot nu toe het geval 

was. 

 

Verder zien wij in het conceptmeerjarenbeleidskader goede aanzetten voor de transitie en de transfor-

matie: bestuurlijke afspraken per regio, de mogelijkheid om te oefenen met de inkoop van tweedelijns 

zorg, vraaggericht ondersteunen. Daarbij is wel van belang dat wij als provincie niet iets dubbel doen 

in de ondersteuning als het landelijke transitiebureau daar al in voorziet.  

Ik kan het verder kort houden. Al met al vindt de fractie van het CDA dat het conceptmeerjarenbe-

leidsplan een goede basis vormt om met de overdracht van de jeugdzorg aan het werk te gaan.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Sinds 2007 ben ik woordvoerder van het dos-

sier Jeugdzorg. Ook in deze provincie stond de jeugdzorg jarenlang in negatieve aandacht. Er is jaren-

lang veel gedoe geweest rond Bureau Jeugdzorg. Gelukkig is dat in rustig vaarwater beland. Echter, 

groeiende wachtlijsten, hulp die te laat komt, hulp die niet effectief genoeg is, klachten van professio-

nals over te hoge werkdruk: daar valt nog steeds een wereld te winnen, ook al zijn er met het project 

Utrechtse Jeugd Centraal de afgelopen jaren stappen gemaakt om de jeugdzorg integraler en slagvaar-

diger te maken.  

Sinds 2010 de kogel door de kerk is om jeugdzorg over te brengen naar de gemeenten, moet het alleen 

nog steeds in wetgeving worden gerealiseerd. Het is jammer dat door de rijksoverheid sinds dit besluit 

genomen is, sinds in jeugdzorgland de neuzen dezelfde kant op staan wat betreft het vormgeven van 

beleid en de wettelijke kaders, weinig doortastend is opgetreden. Wij hebben te veel tijd verloren. De 

fractie van D66 maakt zich zorgen of 1 januari 2015 nog een haalbare datum is om de transitie goed te 

voltooien, vooral omdat wij niet uit het oog willen verliezen wat het doel is van de transitie: de jeugd-

zorg gaat over naar de gemeenten, omdat wij met z'n allen een betere jeugdzorg willen neerzetten. De 

transitie is dus heel wat meer dan het overdragen van het huidige takenpakket door het verleggen van 

geldstromen en verantwoordelijkheden. Het vraagt om fundamentele zorgvernieuwing en -verbetering, 

zoals dat ook goed is verwoord in het laatste kader dat wij hier bespreken.  

 

Die fundamentele zorgvernieuwing wil ik wat specifieker belichten. Afgelopen maand nog constateer-

de het Verwey-Jonker Instituut dat een groeiend aantal kinderen gespecialiseerde jeugdzorg nodig 

heeft. Jeugdzorg Nederland nuanceert deze groeicijfers. De stijging is minder groot, aldus de branche-

organisatie. Het onderzoek zou uitgaan van een aantal indicatiestellingen en niet van unieke cliënten. 

Eén cliënt kan bijvoorbeeld meerdere indicaties hebben. Maar, dit is al jaren het probleem. Wij weten 

dat de stijging wordt veroorzaakt door eenzelfde groep kinderen die steeds meer zorg nodig hebben. 

Het systeem werkt niet. De oorzaak: nazorg die niet goed geregeld is, waardoor een draaideureffect 

ontstaat; uitbehandelde kinderen komen via de voorkant weer de jeugdzorg in, maar ook de niet goed 

georganiseerde zorg rondom de multiprobleemgezinnen, te weinig preventie, er wordt te snel gemedi-

caliseerd. Dat vraagt om die zorgvernieuwing. Daarbij moeten wij durven loslaten. "De kunst van het 

loslaten" – ook ik zeg het hierbij – is daarom een mooie titel van het laatste meerjarenkader Jeugdzorg 

dat wij hier bespreken. Wij moeten niet bang zijn voor vernieuwing en gemeenten het vertrouwen ge-

ven. Echter, waakzaamheid is geboden. Het Nederlands Jeugd Instituut, bij monde van Tom van Ipe-

ren, waarschuwde onlangs voor de 'kiloknaller': "Begeleiding van multiprobleemgezinnen, dat doet 

onze organisatie ook, maar dan veel goedkoper dan de rest", is de leus. Hij stelde dat wij waakzaam 

moeten zijn dat nieuwe aanbieders geen plofkippen verkopen. En terecht, want hoe weet je nu dat de 

kinderen zich bij de nieuwe aanbieders kiplekker gaan voelen? Wat moeten gemeenten dan doen met 

die nieuwe zorgaanbieders? Kwaliteitseisen stellen. Het gaat erom dat aanbieders kunnen laten zien 

dat de noodzakelijke ingrediënten in de hulp zitten en dat de zorg op een verantwoorde manier tot 
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stand komt. Wij hopen dat Gedeputeerde Staten, gezien de gekozen titel, de mogelijkheden tot ver-

nieuwend zorgaanbod maximaal de ruimte willen gaan geven, ook wat betreft de mogelijkheden tot 

indicatievrije trajecten.  

Vernieuwing betekent: buiten de kaders denken. De transitieagenda van het Rijk biedt volgens de frac-

tie van D66 die mogelijkheid tot vernieuwing. Hier ligt uiteraard, gezien de wettelijke verantwoorde-

lijkheden van de provincie, een spanningsveld. Wij hopen dat Gedeputeerde Staten, net als wij, dit als 

een mooie kans zien.  

 

Wij sluiten ons geheel aan bij het verzoek van de fractie van de VVD ten aanzien van het aanvullend 

memo betreffende de uitwerking van de motie Zorgvernieuwing naar aanleiding van de bezwaren die 

zijn geuit op het laatste voorstel.  

 

Mevrouw BROERE (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn blij dat het ei eindelijk is gelegd. Voor 

ons ligt het conceptmeerjarenbeleidskader Jeugdzorg. Het meerjarenbeleidskader Jeugdzorg "De kunst 

van het loslaten" heeft bij een aantal fracties geleid tot het stellen van in totaal 40 vragen. Op maandag 

25 juni jongstleden is door de commissie WMC twee en een half uur gedebatteerd over dit beleids-

plan. Een verkort verslag ligt voor ons. Ervan uitgaand dat Provinciale Staten het conceptbeleidsplan 

gaan goedkeuren vanavond, of wellicht donderdag, gezien de stemming in de commissie, wordt na de-

ze vergadering, morgen dus, het plan verstuurd naar diverse instellingen, zoals gemeenten, zorgaan-

bieders, Bureau Jeugdzorg, zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

en de Raad voor de Kinderbescherming. De 40 vragen en de inbreng van de vergadering van vorige 

week maandag hebben dus blijkbaar niet geleid tot aanpassingen in het conceptbeleidskader. Tenzij ik 

het fout zie, en dat kan natuurlijk, komt dit op mij nogal vreemd over. Ik kan mij namelijk niet voor-

stellen dat noch de vragen noch de twee en een half uur vergaderen niet tot enige aanpassing leiden en 

uitsluitend worden afgedaan door antwoorden van de gedeputeerde. Ook de inbreng van vanavond 

leidt ertoe dat ik denk dat het conceptplan nog wel eens aangepast zou moeten worden.  

 

De vragen die gesteld werden over incourant vastgoed werden snel afgedaan, omdat dit niet bij het be-

leidskader zou horen. Bij de activiteiten die opgesomd worden onder de kop "Wat gaan we doen" 

staat: "Wij onderzoeken de consequenties voor zorgaanbieders als hun vastgoed door de ontwikkelin-

gen incourant wordt. Binnen de provincie en met gemeenten zoeken wij interdisciplinair naar mogelij-

ke oplossingen." Duidelijk is dat twee locaties binnen de EHS liggen en dat gemeenten zeer terughou-

dend zijn bij het wijzigen van bestemmingsplannen. Wij verzoeken dan ook zoveel mogelijk druk uit 

te oefenen op de betreffende gemeenten. In dit geval staan de belangen van de zorgaanbieders, dus van 

het kind, voorop.  

Ook het tekort aan woonruimte voor uitgestroomde jongeren vinden wij niet terug in de activiteiten.  

De kritische succesfactoren worden genoemd op pagina 18, maar hoe met deze factoren om te gaan 

kan ik niet vinden.  

Zorgen baart de toegenomen regeldruk bij professionals. Niet alleen in de jeugdzorg, maar op veel 

fronten zorgt de regeldruk voor minder plezier, minder ambitie en minder toestroom in bepaalde secto-

ren. In de zorg in het algemeen neemt de daadwerkelijke aandacht voor cliënten hierdoor af. Het ver-

minderen van een aantal managers is een must, zeker ook in de jeugdzorg.  

Wij zien de viermaandelijkse rapportage met belangstelling tegemoet en ook het antwoord van de ge-

deputeerde over de eventuele wijzigingen in het beleidskader voordat het verstuurd gaat worden.  

 

Mevrouw BOELHOUWER (GL): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van GroenLinks is buitenge-

woon te spreken over de behandeling van het transitieplan en het beleidskader Jeugdzorg in de com-

missievergadering van vorige week. Ik heb niet de behoefte mijn hele inbreng hier over te doen. Ik zal 

proberen het kort te houden. 

De gedeputeerde heeft duidelijk gemaakt te komen met een nieuwe uitwerking van de motie Vernieu-

wing van het aanbod. Prima. De fractie van GroenLinks heeft daarbij de volgende opmerkingen. Die 

vernieuwing moet wat ons betreft vooral van de aanbieders komen. Professionals houden zich daar 

ook volop mee bezig. Laten wij daar niet met al te veel bestuurlijke organisatorische drukdoenerij bo-

venop gaan zitten. Vertrouwen in de capaciteiten van de professional – de fractie van GroenLinks 

heeft het eerder gezegd – en daarbij vooral geen verdere verhoging van de bureaucratie.  
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Een dilemma is overigens, zoals wordt geschetst in het rapport "Verantwoord over de drempel" van de 

VNG-werkgroep Transitie, dat de inhoudelijke vernieuwing, de transformatie die nodig is, zich lastig 

verhoudt tot de onzekerheid over continuïteit door organisaties en instellingen. Mijn vraag aan de ge-

deputeerde is dan ook: welke rol ziet zij hier voor zichzelf weggelegd? 

Het voorstel geeft op basis van het beleidskader "De kunst van het loslaten" inzicht in hoe de overgang 

naar de gemeenten verder vorm krijgt. De tijdsindicaties zijn daarbij wat ons betreft nogal ruim geno-

men en hoewel dit document als groeidocument is gepresenteerd, is hierover iets meer concreetheid 

gewenst: wanneer staat wat? 

Meer helderheid over wat de provincie doet en wat het landelijk transitiebureau doet, is gewenst. Me-

vrouw Maasdam zei het ook al. Met name voor de kleinere gemeenten in onze provincie is een actieve 

hulp bij het stellen van de juiste vragen vereist; van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Dat 

is niet zomaar voor elkaar. Dus, vraaggericht is prima, maar bied daarbij ook eerste hulp.  

De risico's zijn goed in kaart gebracht, wat een enorme waslijst met beheersmaatregelen oplevert, 

vooral vanuit de genoemde VNG-werkgroep. De fractie van GroenLinks pleit met het oog op het 

groeidocument dan ook voor flexibelere scenario's, waarbij helder is omschreven wat het beoogde re-

sultaat is, maar het hoe niet per definitie in beton gegoten is.  

 

De heer BOER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Omdat de transitie nog volop in beweging is, zien wij 

deze nota als een stap op weg. Door deze nota realiseren wij ons nog beter wat een gigantische taak 

deze transitie is voor alle betrokken instanties. Gemeenten krijgen, naast de verantwoordelijkheid voor 

de jeugdzorg, veel meer nieuwe taken toebedeeld. Het is afwachten of dat totale pakket wel behapbaar 

is voor hen.  

Omdat voor ons niet duidelijk is of de planning van de transitie bij de gemeenten goed op schema ligt, 

vragen wij ons af of alle gemeenten op 1 januari 2015 alles goed op de rit hebben. Daarom is voor de 

fractie van de SP deze datum dan ook niet heilig. Wat wel heilig is, is een goede overdracht, waardoor 

een goede start voor alle gemeenten mogelijk is.  

De gedeputeerde heeft in de laatste WMC-commissie gezegd dat de beëindiging van de subsidierelatie 

met de zorgaanbieders zal plaatsvinden volgens landelijke IPO-afspraken en volgens de IPO-planning. 

Op zich is het natuurlijk een goede zaak om de provincie goed in te dekken tegen mogelijke pro-

bleempjes, maar de fractie van de SP wil van de gedeputeerde de toezegging dat binnen het IPO gere-

geld wordt dat de subsidiebeëindiging zo snel mogelijk in gang wordt gezet en zij de Staten informeert 

over de planning hiervan. De fractie van de SP is van mening dat geld dat bestemd is voor jeugdzorg, 

niet aan frictiekosten mag worden uitgegeven.  

 

Vernieuwing in het zorgaanbod kan volgens de fractie van de SP ook van de bestaande zorgaanbieders 

worden verwacht. Laten wij vooral niet denken dat het inzetten van nieuwe zorgaanbieders het ei van 

Columbus is om vernieuwingen door te voeren. Het een mag het ander niet uitsluiten. Laten wij in elk 

geval geen nieuwe beslissingen nemen die zo meteen onder de verantwoordelijkheid van de gemeen-

ten vallen.  

Er zijn nu zes regio's in de provincie, maar de gedeputeerde gaf aan niet uit te sluiten dat dit zal uit-

komen op twee regio's. De fractie van de SP is er voorstander van de regio's klein te houden, zodat 

mensen en instanties elkaar goed kunnen vinden. Grote regio's lijken ons alleen maar goed voor de 

zeldzame zwaardere jeugdzorg.  

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Gemeenten vragen om een warme 

overdracht van de jeugdzorg. Wat bedoelen zij daarmee anders dan een schone lei? De motie die in de 

laatste statenvergadering op tafel lag, pleitte voor het onderzoeken van die nullijn, het meest-ideale 

plaatje. Het is goed dat het college gaat proberen dat meest-ideale plaatje zo dicht mogelijk te benade-

ren. Een warme overdracht vraagt ook om samenwerking. Het is ook goed dat dit een centrale notie is 

in dit beleidskader, want gemeenten staan straks aan de lat en dan is het belangrijk dat zij ingespeeld 

zijn op de instellingen en hulpverleners, maar vooral op de cliënten en de gezinnen waar zij uit komen.  

 

Voor de fractie van de ChristenUnie is het belangrijk dat zorg en cliënten bij elkaar passen, niet alleen 

gedacht vanuit problemen en mogelijke behandelingen, maar juist ook vanuit iemands identiteit. Iden-
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titeitgebonden zorg dient dus een onderdeel te blijven van het aanbod, juist om keuzevrijheid te garan-

deren. Het aanbieden hiervan is straks aan de gemeenten, maar wel doe ik graag de oproep om aanbie-

ders, zoals de SGJ (Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn), intensief te blijven betrekken bij de transi-

tie, zodat zij goed staan voorgesorteerd om hun rol te spelen.  

Verder is het goed dat ook de omgeving van het kind in beeld is. Het gezin, de familie, de school: in 

de missie valt het allemaal onder de noemer "thuis". In dit kader wil ik ook de Eigen Kracht Conferen-

ties niet ongenoemd laten; deze spelen daarin een ontzettend nuttige rol.  

 

Tijdens de commissiebespreking hebben wij voorgesteld te gaan werken met een monitoringcommis-

sie, tijdelijk, om de transitie vanuit Provinciale Staten te begeleiden. Dat is niet ons eigen idee, maar 

het iets waarmee men al werkt in Gelderland, en tot volle tevredenheid, zo begrepen wij van de colle-

ga's uit Gelderland die wij spraken. Zo ontstaat tijdelijk de gelegenheid om beter de vinger aan de pols 

te houden, de verschillende doelgroepen vanuit het veld te ontmoeten en informatie via andere routes 

te halen dan alleen via het ambtelijk apparaat. Het geeft wat meer flexibiliteit en zorgt ook voor een 

betere stroomlijning van activiteiten die wij nu al ontplooien vanuit de Staten.  

 

Mevrouw ALSEM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Een vraag aan de heer Schaddelee over die tijde-

lijke commissie. Dat moet volgens hem een nieuwe commissie zijn? 

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het zou bijvoorbeeld een commissie 

kunnen zijn zoals wij hadden bij de Pakketstudies. Die commissie valt onder WMC, waarbij wij bij-

voorbeeld vier keer per jaar wat meer ruimte maken in de agenda om gewoon twee uur lang over 

jeugdzorg te praten. Wij krijgen drie- of viermaandelijks een rapportage: dat zou een vast agendapunt 

kunnen zijn. Wij kunnen echter ook informatie ophalen bij gemeenten en wij kunnen in gesprek gaan 

met aanbieders. Wij kunnen dan, zonder de druk van allerlei andere agendapunten van WMC, één 

agenda helemaal reserveren voor de transitie Jeugdzorg.  

 

Mevrouw ALSEM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De dingen die de heer Schaddelee noemt zijn inte-

ressant om te volgen. In die zin is het een interessant idee als de heer Schaddelee zegt dat het voor ons 

als volksvertegenwoordigers belangrijk is om de zaken goed te volgen. Dat is prima, maar mijn vraag 

is of hij het nodig vindt dat daarvoor een speciale commissie komt. Zouden wij ook kunnen zeggen: 

wij hebben al een woordvoerdersoverleg jeugdzorg waarin alle woordvoerders zitten. Ik denk, als je 

zo'n commissie instelt, dat dan al die woordvoerders zich daarvoor aanmelden. Dan krijg je dus een 

dubbeling. Mijn suggestie zou zijn, voordat de heer Schaddelee zijn vraag hierover stelt aan Gedepu-

teerde Staten, om mee te nemen of dat een aparte commissie moet worden of dat hij hetzelfde voorstel 

zou kunnen neerleggen bij ons als woordvoerders jeugdzorg.  

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik interpreteer het even als de route 

naar hoe wij tot zo'n commissie zouden kunnen komen. Volgens mij hebben wij inderdaad een paar 

keer woordvoerdersoverleggen gehad over dit onderwerp. Dat loopt op zichzelf prima. Zo'n woord-

voerdersoverleg zit echter toch al gauw in een soort schemerfase, zonder dat ik dat negatief wil dui-

den. Het is niet helemaal duidelijk wie de voorzitter is, of er een verslag wordt gemaakt, of er afspra-

ken zijn gemaakt en wat de vergaderorde is. Als wij hiervan een tijdelijke commissie maken, dan 

breng je er wat meer structuur en stroomlijning in.  

 

Mevrouw ALSEM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dat zou juist een voordeel zijn van het woord-

voerdersoverleg. Als je weer een voorzitter hebt en je maakt een verslag, heb je er weer een orgaan bij. 

Maar goed, mijn opmerking was ter overweging en ter uitwerking.  

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! In elk geval dank ik mevrouw Al-

sem voor de steun, als ik het zo mag interpreteren.  

Een uitdaging aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is om een soort beweging te vormen met 

raadsleden, ambtenaren, wethouders en andere actoren om zo ontwikkelingen een boost te geven. Ook 

daarin kan zo'n monitoringcommissie een rol spelen. 
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Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! De Jeugdzorg wordt overgedragen aan de gemeen-

ten. Het is opgelegd vanuit Den Haag, oftewel het Rijk: alles naar de gemeenten toe. Of de gemeenten 

willen of niet: geen ontsnappen meer aan. Gezien de vele bezuinigingen die op de gemeenten afko-

men – en het einde is nog niet in zicht – maak ik mij toch zorgen over de kennis die voor zo'n belang-

rijke taak, vooral in de kleinere gemeenten, aanwezig moet zijn.  

Er wordt veel werk verzet om het transitieplan goed te laten verlopen. Loslaten, waarmee mevrouw 

Alsem begon. Ja, dat is het. Dan laat je het los. Het gaat echter uiteindelijk om het kind van de reke-

ning. Laat het kind niet tussen de overheden door geldgebrek vermalen worden. Dat is de grootste zorg 

van 50Plus.  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Laat ik eerst danken voor de positieve 

woorden over het meerjarenbeleidskader Jeugdzorg; dat waardeer ik zeer. Het is iets waaraan wij met 

zijn allen hebben gewerkt. Mevrouw Broere zei het al: vorige week nog hebben wij twee en een half 

uur gedebatteerd over dit meerjarenbeleidskader en werden er 40 vragen gesteld. Het leeft niet alleen 

bij ons; wij kregen nog een lijstje van de Tweede Kamerleden. Zij hadden 228 vragen gesteld over de 

ontwikkelingen in de jeugdzorg. Dus de discussie over dit onderwerp is er nog steeds. Het is inderdaad 

de kunst van het loslaten. Het is inderdaad soms een beetje loslaten in het ongewisse. Dat werd net al 

geconstateerd als het gaat om het beleidskader en de wetgeving: ook het Rijk heeft nogal wat stappen 

te zetten. 

 

Vorige week hadden wij hier in het Provinciehuis een bijeenkomst "Jeugdzorg in zicht". Een aantal 

statenleden was daarbij aanwezig, als ik goed ben geïnformeerd. Die bijeenkomst was georganiseerd 

door Bureau Jeugdzorg en jeugdzorginstellingen presenteerden zich daarin aan elkaar, maar ook aan 

de gemeenten, de ambtenaren en mensen die geïnteresseerd waren in het aanbod. Ik meen dat er zo'n 

100 tot 150 mensen waren. Ik begreep dat er een enorm verschil was ten opzichte van de vorige keer. 

Toen waren alle instellingen in hun eigen kraampje met een vlaggetje hun eigen verhalen aan het ver-

tellen. Dit keer was het geclusterd op doelgroepen en hadden de instellingen elkaar gevonden in aan-

bod dat op elkaar was afgestemd. Het waren dus niet meer de aparte aanbiedingen per instelling, zoals 

trajecten van De Rading, maar een combinatie van jeugdzorginstellingen die problemen oplossen, ge-

richt op doelgroepen in de jeugdzorg. Ik denk dat dit de enorme stap illustreert die er gezet is in ver-

nieuwing en verandering in de jeugdzorg.  

Het is allemaal nog niet duidelijk. Wij hebben gelukkig, zeg ik erbij, nog twee jaar de tijd. Die tijd zul-

len wij hard nodig hebben om dit samen met de gemeenten vorm te geven. Ik ben in elk geval blij met 

de instemming over de manier waarop wij dat de komende jaren willen gaan doen.  

 

Er zijn een paar opmerkingen gemaakt waarop ik even kort wil ingaan.  

De fractie van de VVD had het verzoek om met een memo terug te komen op een aantal vragen: wat 

gaan gemeenten doen aan zorgvernieuwing en hoe wordt die motie precies ingevuld? Wat betreft die 

motie heb ik voorgesteld dat te doen met Wraparound care, waarvan de commissie heeft gezegd dat 

graag wat breder te willen zien bij vernieuwd zorgaanbod. Wij komen daarvoor met een hernieuwd 

voorstel. Het laat echter ook zien welke goede voorbeelden er zijn in de gemeenten: wat gebeurt er al, 

hoe kunnen zij elkaar inspireren met die voorbeelden en welke rol kunnen wij als provincie daarin spe-

len? 

Wat ook genoemd werd, was het verbreden van experimenten en de mogelijkheden voor nieuwe aan-

bieders. Ik voel de behoefte daar nog enigszins aan verwachtingenmanagement te doen. Ik wil daar-

over uiteraard rapporteren, maar ik wil ook scherp benadrukken, en dat staat ook in het meerjarenbe-

leidskader, dat wij uitgaan van die fiches die wij beschikbaar stellen aan aanbod bij bestaande jeugd-

zorgaanbieders, simpelweg omdat dat het kader is van de tweedelijnszorg, waarin wij de financiering 

hebben lopen. Wij zullen jeugdzorginstellingen stimuleren met dat vernieuwend zorgaanbod te komen. 

Wij zullen zorgen dat zij met elkaar en ook met gemeenten in gesprek gaan. De middelen die wij van-

uit de brede doeluitkering beschikbaar stellen voor gemeenten om zelf jeugdzorg in te kopen, moeten 

echter besteed worden bij de dertien jeugdzorginstellingen waarmee wij een contractrelatie hebben.  

 

Mevrouw ALSEM (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dat is ons bekend. Dat is ook het antwoord ge-

weest van de gedeputeerde. Ik wil echter toch vragen of de gedeputeerde nog eens wil kijken naar het 
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landelijke transitiekader, waarin duidelijk wordt gezegd: wij zullen echt breder moeten, want anders 

komen wij nooit tot die vernieuwing. Er is zelfs aan de inspectie te kennen gegeven, wij weten nog 

niet hoe streng, wat meer ruimte te maken. Dus mijn vraag aan de gedeputeerde is of zij toch eens wil 

kijken naar mogelijk extra ruimte in die experimenten, ook vanuit het landelijke beeld dat er is om die 

vernieuwing te verbreden. 

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! "Daartoe ben ik bereid", zeg ik tegen 

mevrouw Alsem. Ik denk dat er misschien in de loop der tijd ook wel wat meer ruimte komt binnen de 

kaders die er zijn. Ik heb ook van meerdere fracties de opdracht gekregen te zorgen dat er echt ver-

nieuwing is en daarin misschien een wat steviger rol te nemen waar dat mogelijk is. Ik wil zeker on-

derzoeken wat er kan. Ik had in elk geval de behoefte hier te benadrukken wat de mogelijkheden op dit 

moment zijn.  

Dat geldt ook voor het inschakelen van nieuwe aanbieders. Ook daarover hebben wij gesproken. Die 

mogelijkheid is er in principe, maar wij hebben hier ook gemeenten aan tafel gehad, die zeiden: "Pri-

ma, maar doet u dat dan in overleg met ons, want wij willen zelf min of meer gaan over de vormge-

ving van de jeugdzorg op gemeentelijk niveau, ook als het gaat met wie wij verder in zee gaan." Ik ben 

daarin dus terughoudend, maar ook daarin liggen er geen taboes; het is in principe mogelijk, omdat de 

regels dat toestaan. In principe zouden wij daarover dus met de gemeenten kunnen overleggen.  

 

Een ander punt dat genoemd is, is de nazorg. Mevrouw Van Viegen heeft dat even aangekaart. Wat ik 

in de commissie gezegd heb, gaf het gevoel dat het nog wel wat actiever kan. Nazorg is een lastig 

punt, omdat met name het aspect van onderwijs, een baan of huisvesting heel nadrukkelijk op het bord 

van de gemeente ligt. Als wij met de jeugdzorg aan de slag willen, zullen wij daar actiever op moeten 

zijn. Ik zal proberen met Utrecht en Amersfoort – daar is dit het meest specifiek aan de orde; als het 

daar goed gaat, dan hebben wij echt wat bereikt – kijken of wij wat concrete projecten kunnen benoe-

men, waarna wij de Staten kunnen rapporteren over de voortgang, maar ook of er zicht is op de knel-

punten bij nazorg. Dat zal dan misschien weer overgedragen worden aan andere gemeenten.  

 

Mevrouw Broere had een opmerking over het huisvestingsprobleem. Ook daarover heb ik gerappor-

teerd. In hoeverre werkt het door dat instellingen hun huisvesting niet kwijtraken, waardoor er een ri-

sico is dat de subsidie in stenen belandt en niet in zorg. Dat is een ontwikkeling waarin wij zo snel 

mogelijk een doorbraak willen bereiken. Ik heb samen met gedeputeerde De Vries een memo aan de 

Staten gestuurd, waarin staat dat met name vanuit wonen gekeken wordt hoe wij instellingen kunnen 

ondersteunen. Er ligt nu eenmaal een complicerende factor bij locaties die in de EHS liggen. Mevrouw 

Broere verzoekt mij gemeenten onder druk te zetten om andere vormen toe te staan binnen de EHS. 

Daarop kan ik geen volmondig ja zeggen, omdat daar natuurlijk het probleem ligt van bestemmingen 

en ruimte in wat er mogelijk is binnen de EHS. Wij zullen kijken wat daar kan, maar het is gewoon 

helder dat daar minder mogelijkheden zijn dan wanneer het gaat om binnenstedelijke locaties.  

 

Door de fractie van de SP is een opmerking gemaakt over de regio's. Ik heb namelijk gezegd dat ik 

streef naar een vergroting van de regio's. De fractie van de SP zegt dat kleine regio's wat dat betreft 

optimaler zijn, want dan is de zorg dichter bij de cliënt. Er zit natuurlijk een heel duidelijk verschil in. 

Wat preventief gedaan wordt, moeten gemeenten echt lokaal organiseren. Je zou kunnen zeggen: per 

gemeente wordt het gewoon drukker. Als het echter gaat om jeugdbescherming, jeugdreclassering en 

jeugdzorg-plus, waarbij het gaat om taken waarvoor veel massa nodig is, dan kun je dat niet lokaal or-

ganiseren. Daarover hebben gemeenten gezegd dat zij graag met ons in overleg willen over de vraag 

op welke schaal waarop dat wel zou kunnen. Dan hebben wij het enerzijds over het definiëren van 

hoeveel regio's je over zou willen houden binnen de provincie en aan de andere kant hebben wij het 

over het zorgaanbod dat je opschaalt: wanneer laat je het als gemeente los en zeg je dat je het niet 

meer lokaal kunt doen, maar dat je het gezamenlijk zult moeten doen. Dat is een uitdaging en ook een 

proces, maar ik ben al blij met de toezegging van de gemeenten om daar samen met ons in overleg 

naar te kijken.  

 

Mevrouw BROERE (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ingebracht dat er een heleboel dingen naar 

voren zijn gekomen in de 40 vragen en in de twee en een half uur durende vergadering en de inbreng 
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van vanavond die leiden tot aanpassingen in het beleidskader. Het lijkt mij heel vreemd dat dit niet ge-

beurt voordat het stuk verstuurd wordt naar alle instellingen die ik genoemd heb.  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De Staten hebben het blauwtje gekre-

gen bij de behandeling van deze stukken, waarin een aantal punten staat dat in de commissie is aange-

geven. Die punten worden nog verwerkt in het stuk. Daarna gaat het stuk pas weg, dus op het moment 

dat de Staten akkoord geven. 

Wij hebben met name verduidelijkend met elkaar gesproken. Er waren in het beleidskader niet veel 

punten, waarvan de commissie zei dat zij het daarmee fundamenteel oneens was. Er zijn echter wel 

accenten gelegd. Ik denk dat er met die accenten niet zozeer meer tekst aan gewijd hoeft te worden of 

een andere invalshoek te kiezen. De accenten zijn echter voor mij wel richtinggevend om te bepalen 

waarop de energie gezet moet worden en waarover de commissie bijgepraat of geïnformeerd wil wor-

den. Dus er is overleg geweest in het traject hiernaartoe, in de commissie zijn er aspecten aan de orde 

geweest, het transitieplan is al eerder aan de orde geweest, wij hebben van tevoren met gemeenten 

overleg gehad; er is dus zoveel mogelijk input in het stuk verwerkt. De laatste commissievergadering 

heeft volgens mij geen aanleiding gegeven echt tekstuele wijzigingen aan te brengen. Wel is het zo dat 

de accenten en de verduidelijkingen die daar gevraagd zijn voor mij reden zijn daarop de komende pe-

riode te handelen.  

 

Mevrouw BROERE (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dat alle fracties die vanavond akkoord 

gaan met het beleidskader, ook vinden dat zijzelf voldoende zijn weergegeven in het plan. 

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Op een aantal punten heb ik een toe-

zegging gedaan. Ik heb gezegd dat ik met een memo kom op een aantal essentiële punten met betrek-

king tot bijvoorbeeld zorgvernieuwing, de goede voorbeelden en de manier waarop wij met experi-

menten omgaan. Ook is mij op het hart gedrukt dat er meer ruimte moet komen voor vernieuwing.  

 

Mevrouw BROERE (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Worden die punten nog verwerkt? 

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! In het beleidskader staan de ambities 

goed verwoord. Vanavond is echter gezegd dat ik nog wat meer ruimte moet geven in de manier waar-

op wij ermee omgaan. Ik heb niet het vermoeden dat dit tot een tekstuele wijziging in het beleidskader 

zou moeten leiden.  

Wat belangrijk is om nog even te benadrukken, is dat er hierna een uitvoeringsprogramma komt. Van-

daag zetten wij de grote lijnen weg, maar over de manier waarop dingen precies worden uitgevoerd en 

wat strakker in de tijd worden gezet, komt nog een uitvoeringsprogramma bij de Staten langs. Dat is 

niet ter goedkeuring van de Staten, maar wel ter informatie. De Staten kunnen daarop dan reageren in 

de commissievergadering.  

 

De VOORZITTER: Wenst iemand woordvoering in tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan sluiten 

wij de beraadslagingen over dit agendapunt.  

 

Statenvoorstel intrekken van de Ontgrondingenverordening provincie Utrecht 2001 en het vast-

stellen van de Ontgrondingenverordening. 

 

Statenvoorstel Evaluatie Bouwgrondstoffenplan provincie Utrecht 2001, intrekken Bouwgrond-

stoffenplan provincie Utrecht 2011 en niet opnieuw vaststellen van bouwgrondstoffenbeleid.  

 

De VOORZITTER: Wij voegen deze twee agendapunten samen.  

 

De heer EL YASSINI (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Een belangrijke ontwikkeling die heeft plaats-

gevonden op het gebied van ontgronding, is het terugtreden van het Rijk uit de regierol ten aanzien 

van de bouwgrondstoffenmarkt. Het Rijk heeft de beslissing genomen om het reguleren van winningen 

en bouwgrondstoffenstromen volledig aan de markt over te laten. Het vaststellen van het Bouwgrond-

stoffenplan is nooit een wettelijke verplichting geweest, maar is ontstaan als een beleidskader om te 
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kunnen sturen op het behalen van de aan de provincie opgelegde taakstelling. Het Bouwgrondstoffen-

plan bevat het beleid ten aanzien van de bouwgrondstoffenvoorziening in de provincie Utrecht. In dit 

plan is opgenomen dat het uiteindelijk vijf jaar na vaststelling moet worden geëvalueerd. Tot nu toe 

heeft deze evaluatie niet plaatsgevonden. Hiertoe was geen noodzaak en prioriteit door het wegvallen 

van die landelijke kaders. In 2003 is echter door het Rijk het voornemen geuit deze regierol af te bou-

wen, omdat het beleid niet effectief was gebleken. Het kabinet wilde daarom de voorziening in de be-

hoefte overlaten aan de markt in samenwerking met de lagere overheden. Dat is een heel belangrijk 

punt. De markt zou de ruimte moeten krijgen om in overleg met gemeenten kwalitatief goede multi-

functionele projecten te ontwikkelen.  

 

Het omgevingsbeleid op rijksniveau is ook aan verandering onderhevig. Veel wettelijke kaders zagen 

toe op de fysieke leefomgeving in de inmiddels geïntegreerde Wabo (Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht), terwijl de Ontgrondingenwet niet in de Wabo is opgenomen, maar daartoe bestonden wel 

plannen. Dit voorstel is echter aangehouden in afwachting van de ontwikkeling omtrent de Omge-

vingswet. Zoals bekend is het kabinet gevallen en is er nooit een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer 

gegaan. Wij moeten helaas dus weer wachten tot na de verkiezingen. Daar zijn wij niet heel blij mee, 

maar wij kunnen niet anders.  

 

De belangrijkste bouwgrondstoffen in de provincie Utrecht zijn ophoogzand, beton- en metselzand, 

klei, grind en hun vervangers uit bouw- en sloopafval, bagger en grond. Het ophoogzand wordt met 

name gebruikt voor projecten in de provincie Utrecht. Ophoogzand wordt voornamelijk gebruikt voor 

het ophogen van woningbouwlocaties en het aanleggen van infrastructurele werken; ons niet geheel 

onbekend. De vraag naar ophoogzand varieert nogal. In het Bouwgrondstoffenplan is reeds aangege-

ven dat het moeilijk is met gedetailleerde kwantitatieve gegevens over vraag en aanbod van bouw-

grondstoffen te komen. Ook is in het Bouwgrondstoffenplan sterk ingezet op het gebruik van secun-

daire bouwgrondstoffen. Het daadwerkelijk sturen op secundaire bouwgrondstoffen is echter minder 

uitgebreid gebeurd dan Provinciale Staten in het verleden op grond van het Bouwgrondstoffenplan 

zich hebben voorgenomen.  

 

Instrumenten die in het bouwgrondstoffenbeleid genoemd zijn, zijn het uitbreiden van de vergun-

ningsplicht, het GRIP (Grondstoffen Regulerend Implementatie Programma) en het opzetten van de 

hergebruikstructuur via de delfstoffenbelasting. Van deze instrumenten is er echter niet een uit de verf 

gekomen. Hierdoor wordt duidelijk dat de markt meer inzicht heeft in vraag en aanbod dan de provin-

cie. Het is onlogisch te veronderstellen dat Provinciale Staten meer zouden weten betreffende vraag en 

aanbod dan de experts en ondernemers die elke dag in dezelfde sector werken. De Evaluatie Bouw-

grondstoffenplan concludeert dan ook dat het niet noodzakelijk is om een Bouwgrondstoffenplan in de 

huidige vorm in stand te houden ten behoeve van de sturing op het hergebruik van secundaire bouw-

grondstoffen. 

De in het Bouwgrondstoffenplan opgenomen beleidsverwachtingen zijn niet uit de verf gekomen. In 

de praktijk blijkt dat aan het gebruik van secundaire bouwgrondstoffen een aantal kostentechnische en 

regeltechnisch haken en ogen kleeft. Helaas staat in de evaluatie niet precies wat die kostentechnische 

en regeltechnische haken en ogen zijn. Wellicht kan het college van GS daarover iets meer informatie 

verschaffen.  

Ook voor de winning van de primaire grondstoffen is een Bouwgrondstoffenplan niet noodzakelijk, 

omdat in de praktijk blijkt dat het reguleren van inpassing van ontgrondingen primair wordt opgepakt 

via het ruimtelijke ordeningsspoor. Zoals eerder aangegeven wordt erop aangestuurd dat de grote ont-

grondingen die binnen de provinciegrenzen plaatsvinden 'multifunctioneel' zijn. Hierbij is een grote rol 

weggelegd voor het gemeentelijk bestemmingsplan. Bij elke ontgrondingsvergunning is een belangrij-

ke wettelijke toets overigens of de ontgronding binnen de bestemming past. Wettelijk gezien kan af-

wijken van het bestemmingsplan voor een ontgronding alleen met expliciete schriftelijke toestemming 

van het college van burgemeester en wethouders.  

De fractie van de VVD stemt in met het voorstel om het plan in te trekken en de kwantiteitsbepaling 

over te laten aan de markt. Uit de evaluatie blijkt dat de provincie niet de kennis en de kunde heeft die 

wel aanwezig zijn in de markt.  
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De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het intrekken van het Bouwgrondstoffenplan: 

mijn collega van de fractie van de VVD heeft er al het nodige over verteld en heeft een uiteenzetting 

gegeven waar het plan over gaat. Die moeite kan ik mij dus besparen. De fractie van de PvdA vindt het 

intrekken van het plan prima.  

Graag wil ik nu mijn tijd gebruiken om het te hebben over de nieuwe Ontgrondingenverordening en ik 

zal daarover een amendement indienen.  

 

Uit de evaluatie van april 2012 blijkt dat het ontwikkelen van hergebruik van bouwgrondstoffen niet 

echt is gebeurd. Het college heeft de laatste jaren niet meer actief gestuurd op de hergebruikmogelijk-

heden van secundaire bouwgrondstoffen, zo schrijft het college zelf, en er waren geen dwingende in-

strumenten. Volgens de fractie van de PvdA is hergebruik juist een uitstekende en duurzame manier 

van werken.  

Duurzaamheid: het woord is gevallen. Duurzaamheid is vaak een smakeloos sausje dat inspiratieloos 

over de problemen wordt uitgegoten. De fractie van de PvdA wil geen smakeloze inspiratieloze saus 

als duurzaamheid. De fractie van de PvdA wil een pittige salsa: het hergebruik van bouwgrondstoffen 

zoveel mogelijk stimuleren, met als doel zo weinig mogelijk bouwgrondstoffen uit de grond te winnen 

om de aarde hier in de provincie Utrecht zoveel mogelijk te sparen. Dat is het doel. De gedeputeerde 

heeft aangegeven dit ook te willen. Dat is mooi. Van de gedeputeerde heb ik echter niet gehoord wat 

de concrete doelstellingen zijn. Wat is het streefcijfer? Hoeveel, in harde cijfers, wil het college herge-

bruiken? Graag wil ik van de gedeputeerde een getal horen. 

Om het hergebruik te stimuleren wil het college overleg plegen met de ondernemers die een vergun-

ningaanvraag doen. Dat vindt de fractie van de PvdA op zich prima, maar wat doet de provincie als het 

overleg niet wil vlotten? 

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een vraag over het getal dat de heer 

De Vries wil horen. Wij kunnen daarover misschien wel een leuke discussie gaan voeren, maar mis-

schien kan hij alvast duidelijk maken wat voor getal hij denkt te gaan horen. Hoeveel duizend ton her-

gebruik? 

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat is interessant. Van het college zou je ver-

wachten dat het beleid maakt, dat het inspiratie heeft en dat het ervoor gaat. Dat heeft de gedeputeerde 

aangegeven. Heeft hij dan ook een streefcijfer en zegt hij: "Dit wil ik bereiken." Dan willen wij dat 

met alle liefde controleren. De heer Hoefnagels krijgt van mij niet een getal te horen. Ik wil van de ge-

deputeerde graag een getal horen. Hij is eerst aan zet om te komen met een streefcijfer. Wij zien nu 

helemaal geen streefcijfer. De heer Hoefnagels weet misschien wel, want hij heeft ook op school geze-

ten, dat als je in het leven geen streefcijfer hebt, het vaak een beetje tegenvalt. Het helpt om een streef-

cijfer te hebben en daarvoor te gaan. Dan kun je over een jaar evalueren of het gehaald is. Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, fantastisch, hulde. Heb je geen streefcijfer, dan zal het vaak helemaal niets wor-

den.  

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Aanvullend daarop: stel dat de gedeputeerde 

zegt: "Ik ga voor 50 miljoen ton hergebruik." Is de heer De Vries dan tevreden? 

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat zegt mij helemaal niks. Ik ben het eens met 

de heer El Yassini dat wij nu niet weten hoeveel wij gebruiken en hoeveel wij hergebruiken. In die zin 

staat het hele proces in de kinderschoenen. Als de gedeputeerde zegt dat hij duurzaamheid wil en dat 

hij hergebruik wil en dat hij daar wat mee gaat doen, dan verwacht ik dat hij weet hoeveel er nu is, wat 

wij willen en wat wij willen bereiken. 50 miljoen ton is, lijkt mij, meer dan het nu is, maar eigenlijk 

weten wij het met elkaar niet. Wij staren dus een beetje in het luchtledige. In die zin is het mooi om 

vandaag een start te maken met een beleid.  

 

De heer EL YASSINI (VVD): Mijnheer de Voorzitter! De heer De Vries zegt het eigenlijk zelf al: hij 

weet het niet. Dus als hij het niet weet, hoe moet hij dan Gedeputeerde Staten gaan controleren op dat 

streefcijfer? 
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De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Gedeputeerde Staten hebben ambtenaren in 

dienst en kunnen deskundigen inhuren. De gedeputeerde heeft de vorige keer gezegd dat hij naar duur-

zaamheid toe wil en dat hij naar meer hergebruik toe wil. In onze stukken staat dat hergebruik niet van 

de grond is gekomen, maar men wil dat wel. Dan neem ik aan en dan hoop ik, en dat stimuleer ik 

graag, dat de gedeputeerde daar werk van maakt en uitzoekt hoeveel het nu is en hoeveel meer wij wil-

len hebben.  

 

De heer EL YASSINI (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog een vraag voor de heer De Vries. 

Weet hij om hoeveel aanvragen per jaar het gaat? Het zijn er dertig, waarvan er tien daadwerkelijk val-

len onder de secundaire bouwgrondstoffen. Tien per jaar. Dat betekent dat al die ambtenaren speciaal 

voor de heer De Vries gaan uitrekenen hoeveel dat is. Dat kost natuurlijk geld. Vervolgens weet de 

heer De Vries het zelf niet. Hij weet niet of het 5 of 50 miljoen ton is. Ik zal in elk geval de Staten in-

formeren: van 1999 tot 2008 gaat het om 5 miljoen ton. Geen 50 miljoen ton. Als de heer De Vries het 

niet weet, hoe moeten wij het dan gaan controleren? Moeten wij extra geld gaan aantrekken om de 

ambtenaren alles te laten uitrekenen, terwijl de markt dat juist zo goed kan? 

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De heer El Yassini weet het allemaal heel goed. 

Hij heeft de feiten, hij heeft de cijfers. Soms zou ik willen dat hij de gedeputeerde was, eerlijk waar. 

Wij hebben het er in de commissie over gehad. Wij hebben een gedeputeerde die iets aan duurzaam-

heid wil doen, maar het is dus die smakeloze, inspiratieloze saus die over ons uitgegoten wordt. Laat 

de gedeputeerde dan gewoon zeggen: "Wij doen niet aan duurzaamheid, wij vinden het best zo, wij 

gaan het niet opmeten, wij weten het niet, het is allemaal goed zo." De heer El Yassini komt hier met 

al die feiten en cijfers. Hij heeft met ondernemers gesproken. Hij weet precies hoe het zit. Hulde, fan-

tastisch. Waarom weet het college dit niet? Het is toch inspiratieloos en smakeloos en een beetje schie-

ten en gooien met duurzaamheid. Duurzaamheid is voor de PvdA te belangrijk om het er overal maar 

een beetje doorheen te gooien en er niets mee te doen. Als je het noemt, moet je het ook echt doen. 

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een vraag aan de heer De Vries. Hij 

zegt: "Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk." Kan hij zich voorstellen dat duurzaamheid per pro-

ject iets anders kan betekenen? In sommige projecten kun je misschien beter primaire grondstoffen 

gebruiken dan secundaire grondstoffen aanvoeren.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Duurzaamheid is bij elk project natuurlijk weer 

anders. Kan de heer Hoefnagels mij uitleggen waarom het gebruik van primaire grondstoffen – het 

echt uit de grond halen van grondstoffen – beter zou zijn dan hergebruik? 

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag een voorbeeld geven. Bij de ver-

breding van de A2 is 3 miljoen ton ophoogzand aangevoerd; 3 miljoen ton, 150.000 vrachtwagens. Dat 

is aangevoerd vanuit een ontgronding in de Haarrijnseplas die naast de A2 ligt. Het heeft ervoor ge-

zorgd dat wij in Utrecht nu een plas hebben, waarvan prima recreatief gebruik gemaakt kan worden. 

Dat heeft 150.000 voertuigbewegingen van vrachtwagens beperkt. Dat vind ik zeer duurzaam. 

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het zou zomaar kunnen dat ik dat met de heer 

Hoefnagels eens ben. Wat ik graag van dit college wil, is dat nagedacht wordt en dat beleid gemaakt 

wordt en dat het college eens opschrijft: in die en die gevallen is dit beter en in die en die gevallen is 

dat beter. Wij lezen nu een evaluatie, waarin staat dat het niet van de grond is gekomen, het begrip 

GRIP – de heer El Yassini heeft het uitgelegd – is niet van de grond gekomen en er is een halve keer 

een video vertoond. Dat is alles wat wij de afgelopen jaren aan duurzaamheid hebben gedaan. Dat 

neem ik dit college niet kwalijk. Het college wil graag een andere koers varen, dus zeg ik: "OK, vaar 

dan ook een andere koers." Ik zie niet veel anders gebeuren dan wat er de afgelopen jaren is gebeurd. 

Dus, zeg ik tegen het college, maak beleid en zeg eerlijk tegen ons: duurzaamheid op bouwgrondstof-

fen interesseert ons niet, wij doen er niks mee. Gods water over Gods akker. Daar gaan wij weer. Laat 

het college dat dan eerlijk zeggen.  
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De heer EL YASSINI (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de heer De Vries even wijzen op pagina 

29 van het Provinciaal Milieuplan. Wij hebben een paar maanden geleden nog gedebatteerd over de 

verlenging, waarbij de heer De Vries niet zozeer wist wat er wel en wat er niet in stond. Er staat echter 

duidelijk dat de ambitie van dit college is dat duurzaamheid voorop staat en dat alle vergunningen al-

tijd worden getoetst op het beleid van het college van GS. Wil de heer De Vries dat wij specifiek voor 

vergunningverlening, met name op het gebied van bouwgrondstoffen, een blauwdruk maken en dat wij 

proberen dat overal tussen te proppen en als het niet past, dan knippen en dan vouwen wij wel wat? Of 

heeft de heer De Vries liever dat wij maatwerk gebruiken bij milieuaanvragen, waarbij wij specifiek 

gaan kijken hoe die situatie is en dat wij aan de hand daarvan duurzame en goede milieuvergunningen 

afgeven, die veel beter zijn voor de bewoners van de provincie, voor de bedrijven en voor de natuur? 

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het is fantastisch wat de heer El Yassini allemaal 

zegt. Hij is vol vuur en inspiratie. Hij weet precies hoe het allemaal zit. Fantastisch. Ik zou graag wil-

len dat als ik in de commissie of hier vragen stel aan de gedeputeerde, hij er net zo veel van weet en 

net zo inspiratievol spreekt. Dat geeft mij het vertrouwen dat er wat gebeurt. Ik heb dat vertrouwen nu 

niet. Als de gedeputeerde een ondernemer voor zich heeft die een aanvraag doet en het hergebruik 

komt niet van de grond, dan gaat hij overleggen. Dat vind ik prima. Dat gaat hij nog een keer overleg-

gen. Dat vind ik prima. Wat gebeurt er, vroeg ik, als er niks uit dat overleg komt? Toen was het stil. 

Toen dacht de fractie van de PvdA een amendement te gaan maken om het college te helpen, zodat er 

een vergunning kan worden geweigerd als er niks uit de onderhandelingen komt. De heer El Yassini 

noemde al een aantal voorbeelden die in het beleid opgenomen zou kunnen worden.  

Dus, maak beleid. Dat hoef ik de heer El Yassini niet te vragen, want hij zit in de Staten. Dat is toch 

het werk van het college? 

 

De heer EL YASSINI (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Een laatste opmerking. Waar het in feite op 

neerkomt, is dat wij als Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met dit amendement zorgen dat elk 

gesprek met een vergunningaanvrager onnodig wordt. Waarom? Met dit amendement gooien wij alles 

dicht. Wij zeggen namelijk dat het verplicht is secundaire bouwgrondstoffen te gebruiken. Er is geen 

discussie mogelijk. Dat betekent ook dat, op het moment dat het duurzamer is om primaire grondstof-

fen te gebruiken,  wij dat niet gaan doen, want dit staat in het amendement en daar houden wij ons aan. 

Punt. Uit.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik zo vrij zijn een deel van het amendement 

voor te lezen. Dat betreft artikel 4q: "de vergunning kan worden geweigerd als de aanvrager niet vol-

doet aan de gestelde eisen voor hergebruik van (secundaire) bouwgrondstoffen". Het geeft de provin-

cie, als er een aanvraag is, de mogelijkheid, een weigeringsgrond, om te overwegen – de discretionaire 

bevoegdheid – de vergunning niet af te geven om de reden dat niet aan die gestelde eisen voor herge-

bruik wordt gedaan. Zonder die weigeringsgrond zou de provincie dat nooit kunnen weigeren en moet 

zij altijd, na onderhandelingen die niet lopen, toch de vergunning afgeven.  

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Welke gestelde eisen zijn dat? 

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dan zijn wij weer bij het begin. Weet de heer 

Hoefnagels het? Als je als provincie onderhandelt met een aanvrager, dan zegt de provincie welke ei-

sen zij stelt voor secundair hergebruik. Dat zijn op dat moment de gestelde eisen. Ik vroeg de gedepu-

teerde echter eerder al: "Wat zijn uw streefcijfers in het nieuwe beleid, wat zijn uw harde cijfers, wat 

wilt u met hergebruik in de komende jaren?" De gedeputeerde wil wat anders, maar dat is de afgelopen 

jaren niet van de grond gekomen. Wat wil hij dan wel? Op het moment dat wij een getal krijgen – en 

misschien krijgen wij dat getal straks wel; je weet het niet – hebben wij een streefcijfer.  

 

De VOORZITTER: Ik stel voor dat u uw betoog afrondt.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb niet zoveel meer toe te voegen. Alles is 

mij gevraagd en ik hoop dat ik het helder heb uitgelegd. Ik wil alleen ons amendement nog indienen.  

 



 128 

Amendement A4 (PvdA): stimuleren duurzaam hergebruik (secundaire) bouwgrondstoffen. 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

gehoord de beraadslagingen over de Ontgrondingenverordening van de provincie Utrecht, waarbij 

desgevraagd het college heeft aangegeven dat het met marktpartijen wil overleggen over duurzaam 

hergebruik van (secundaire) bouwgrondstoffen; 

 

constaterende dat: 

het college van GS voorstelt om in de Ontgrondingenverordening geen dwingende instrumenten op te 

nemen met betrekking tot hergebruik van bouwgrondstoffen; 

 

overwegende dat: 

1. hergebruik van bouwgrondstoffen voor het milieu het minst schadelijk is en dus het meest duur-

zaam is; 

2. het stimuleren van hergebruik van bouwgrondstoffen daarom wenselijk is; 

3. het stimuleren van dit hergebruik in eerste instantie prima in overleg met de markt kan geschie-

den; 

4. bij het mislukken van overleg de provincie de mogelijkheid moet hebben om de vergunningaan-

vraag te weigeren; 

5. de weigering van een vergunningaanvraag gebaseerd moet zijn op een weigeringsgrond in de 

Ontgrondingenverordening; 

6. deze weigeringsgrond in de voorgestelde Ontgrondingenverordening ontbreekt en daarom toege-

voegd dient te worden; 

 

besluiten: 

1. aan de titel van hoofdstuk 2 toe te voegen de woorden: "en weigeringsgronden"; 

2. aan de verordening toe te voegen; 

"Artikel 4q: De vergunning kan worden geweigerd als de aanvrager niet voldoet aan de gestelde 

eisen voor hergebruik van (secundaire) bouwgrondstoffen.". 

 

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadsla-

gingen. Het amendement kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb verzocht om spreektijd in tweede ter-

mijn, maar ik denk dat u het onderwerp in één termijn wilt afhandelen. 

 

De VOORZITTER: Als ik een tweede termijn kan besparen, graag. U wilt het woord? 

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ja. Graag. 

Samen met de goede vereenvoudiging van de Ontgrondingenverordening trekt het college van GS een 

uit 2001 stammend beleidsplan over bouwgrondstoffen in. De reden: het plan heeft in meer dan tien 

jaar niet of nauwelijks resultaat opgeleverd, omdat het niet mogelijk is gebleken dit plan vast te leggen 

in regels en dus ook niet in eisen. De fractie van D66 is daar niet verbaasd over. Als je dit soort wen-

sen in regels probeert vast te leggen, worden die regels of te star of te soft. Het is ondoenlijk en on-

wenselijk al die verschillende projecten – al gaat het maar om een stuk of twintig per jaar – op dezelf-

de manier te behandelen. Door echter met een initiatiefnemer in gesprek te gaan, kun je een optimaal 

plan maken dat zo duurzaam mogelijk is wat betreft grondstoffen. Bij het ene plan is het verstandig 

vrijkomende grond direct te gebruiken, het andere plan vraagt een optimale inzet van secundaire 

grondstoffen.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het klinkt zo mooi, maar dat is het net niet. De 

provincie gaat in gesprek met iemand die een vergunning aanvraagt. Als er wordt onderhandeld, moet 

je toch een getal in gedachten hebben? Je weet toch wat je ideaalplaatje is en wat je ongeveer wilt be-

reiken en wat je minimaal wilt bereiken? De provincie moet toch iets in haar hoofd hebben als zij naar 
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die onderhandelingen toegaat? De fractie van D66 gaat toch niet onderhandelen zonder enig idee te 

hebben van wat zij wil binnenhalen? Wat is dat getal dan? 

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Er is geen getal, zeg ik tegen de heer De 

Vries. Dat is ruimtelijke kwaliteit. Wij zijn hier voor de provincie om ruimtelijke kwaliteit te leveren. 

Op het moment dat ik een woningbouwproject ga aanleggen, zoals Leidsche Rijn – dan blijven wij bij 

de Haarrijnseplas –, dan wil ik in dat gebied optimale ruimtelijke kwaliteit leveren. In zo'n gebied be-

tekent die combinatie met een ontgronding, waardoor er een recreatieplas ontstaat of vergroot wordt, 

een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Dan hoef ik helemaal niet te praten over de hoeveelheid 

bouwgrondstoffen die gebruikt wordt bij de ophoging van Leidsche Rijn, want dat heb ik al voor el-

kaar. Dan kan ik vervolgens gaan praten over hergebruik van bijvoorbeeld bouw- en sloopafval et ce-

tera. Natuurlijk, dat wil ik zo optimaal mogelijk doen. Dat willen heel veel partijen.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Als door de provincie gepraat wordt met die 

bouwers, die mannen en soms vrouwen, en die mannen en soms vrouwen zeggen: "Nu, wat wilt u?" 

Als de provincie dan zegt dat zij ruimtelijke kwaliteit wil, wat komt er dan uit dat gesprek? Wat voor 

beeld hebben die mannen en soms vrouwen daarvan?  

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! In dit geval was degene die kwam met het 

beeld van Leidsche Rijn inderdaad een vrouw. De vraag was: wat komt daar uit? Daar komt een 

Leidsche Rijn uit zoals wij nu hebben. Dan vraag ik de heer De Vries daarentegen: "Wat gaat er de af-

gelopen tien jaar mis in het gebruik van primaire grondstoffen? Welke primaire grondstoffen gebrui-

ken wij te veel? Klei, grind?" Laat de heer De Vries het maar zeggen.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het stond in de evaluatie die het college heeft 

opgestuurd.  

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Nee, daar stond het niet in, volgens mij. In de 

laatste Staat van Utrecht staat wel degelijk: het gebruik van primaire grondstoffen voor klei: goud, nul. 

Voor grind; goud, nul. Voor ophoogzand: groen. Voor metselzand: groen. De heer De Vries praat over 

een onderwerp dat ontzettend goed gaat binnen deze provincie. Hij wil maar beleid maken, terwijl wij 

tien jaar lang hebben geprobeerd dat beleid te maken, maar dat niet gelukt is. Toch wil hij vast blijven 

houden aan het opstellen van nieuw beleid.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De heer Hoefnagels spreekt een beetje tot de 

verkeerde persoon. In de stukken van Gedeputeerde Staten staat dat het de afgelopen jaren niet van de 

grond is gekomen. De gedeputeerde, de heer De Vries van D66, heeft in de commissie aangegeven dat 

hij door overleg met ondernemers daar nu wat aan wil doen. Het zijn interessante vragen, maar laat de 

heer Hoefnagels die vragen alstublieft vragen aan de gedeputeerde. Het is zijn beleid. Hij wil wat an-

ders doen. Alles wat ik vraag, is: als wij het over duurzaamheid hebben, kieper daar dan niet die goed-

kope saus overheen, maar doe het echt. De heer Hoefnagels heeft mij er nog niet van overtuigd dat het 

echt iets voorstelt.  

 

De heer EL YASSINI (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag even reageren op wat de heer De 

Vries zegt. Volgens mij hebben wij bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, ongeveer anderhalf 

jaar geleden, beloofd: "Wij gaan kijken naar de regeltjes en wij gaan ervoor zorgen dat overbodige re-

gels afgeschaft worden." De PvdA had diezelfde leus. Nu staan wij hier, anderhalf jaar later, en dan 

horen wij de PvdA zeggen: "Ja, nee, er moet een extra regel bijkomen; er staan drie stokken achter de 

deur, maar wij willen er nog een bij hebben." Ik denk dat de heer De Vries wat heeft uit te leggen aan 

zijn kiezers.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb wat uit te leggen aan de kiezers. Dat zijn 

er trouwens steeds minder, dus dat gesprek wordt steeds makkelijker. (Hilariteit.) Ik denk dat de heer 

Ad Meijer steeds meer moet uitleggen. Maar goed, wij houden vol.  
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De heer El Yassini sprak de zin: "Wij gaan kijken naar de regeltjes en wij gaan ervoor zorgen dat 

overbodige regels afgeschaft worden". Hierin staat het woord 'overbodig'. Dat is nu interessant. Mis-

schien zijn er regels die de heer El Yassini overbodig vindt, maar die wij nog heel belangrijk vinden. 

Nu zal ik niet de hele bankencrisis erbij halen, maar ja, liberalen hebben wel vaker regels afgeschaft en 

nu zijn wij een honderd miljard euro achteruit gezet. Er is dus nog wel een discussie mogelijk over de 

vraag wat overbodige regels zijn en wat niet. Dat is een verschil tussen politieke partijen. Wij vinden 

dit interessante en goede regels en extra gereedschap in de gereedschapskist van de gedeputeerde om 

zijn beleid daadwerkelijk kracht bij te zetten. 

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij heeft de heer De Vries niet altijd 

geluisterd naar de beantwoording en heeft hij de stukken net iets anders gelezen dan wij. De heer El 

Yassini en ik lezen in de evaluatie exact hetzelfde als wat wordt beantwoord. De heer De Vries geeft 

echter aan dat er meerdere regels nodig zijn. Er staat echter: het gaat nu goed op de manier zoals wij 

het uitvoeren. Het gaat goed, omdat wij met ontwikkelaars en ook nog met gemeenten in overleg gaan 

over de vraag hoe zij hun projecten willen uitvoeren. Daarom gaat het goed en daarom is het niet no-

dig eisen vast te stellen. Eisen vaststellen is gewoon in die tien jaar niet gelukt.  

 

Ik zal mijn betoog afmaken.  

De fractie van D66 is van mening dat dankzij de nieuwe provinciale organisatiestructuur, waarvoor 

deze coalitie heeft gekozen, het ook nog steeds beter mogelijk wordt om de regeldruk verder te ver-

minderen. Omdat het hokjesdenken – even terug naar de Sterren: het 'sterrendenken' – niet langer lei-

dend is, kan in alle fasen van een planproces nog beter over een optimale oplossing worden nagedacht. 

Daarmee wordt het eindresultaat beter, goedkoper en, inderdaad, duurzamer.  

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik zet graag een zoutvaatje bij de maaltijd, maar als ik 

ergens ga eten en de kok mikt een kilo zout over mijn eten, vind ik het niet meer lekker. Zo is het ook 

met de pogingen om te dereguleren. Waar regels overbodig zijn, geen maatschappelijk nut dienen, 

kunnen ze verdwijnen, versoepeld worden of wat ook maar maatschappelijk wenselijk is. Het steeds 

verder terugtrekken, het geen verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke processen, neemt 

echter soms te grote vormen aan. Wat betreft het bouwgrondstoffenbeleid kan ik, ook gehoord heb-

bende de discussie in de commissie MME, niet anders dan vaststellen dat er een beleid wordt neerge-

zet dat op essentiële onderdelen vertrouwen geeft aan de markt. Dat is op zich, wat ons betreft, geen 

doodzonde, zeg ik tegen de heer El Yassini. Het heeft wel tot gevolg dat de overheid zich eigenlijk op 

enige achterstand plaatst, want er wordt vertrouwd op andere gremia waar beleid ontwikkeld wordt. 

Wij moeten vaststellen dat dat beleid daar vaak nog niet is afgetekend. De RUD's hebben nog geen de-

finitief karakter gekregen en ik moet ook vaststellen dat gemeenten vaak, bijvoorbeeld op handhaving, 

flink bezuinigen. Wij vinden, in elk geval in dit stadium, dat het niet-voeren van een bouwgrondstof-

fenbeleid niet wenselijk is. In die zin zullen wij dat voorstel niet omarmen.  

 

Ik weet hoe laat het is. De heren hebben net hun feestje gehad. Dus ik wil maar to the point komen. 

Wat betreft het ontgrondingsbeleid ga ik meteen naar de golfbaan. De kortste weg. Ik stel vast dat de 

gedeputeerde, met name bij de vrijstellingen, de golfbaan heeft opgevoerd. Ik heb de afgelopen tijd 

herhaaldelijk die bepaling in het statenvoorstel heel goed doorgelezen. Wat staat er nu eigenlijk: wij 

voeren de golfbaan op in het rijtje vrijstellingen, naast sport- en speelterreinen, om duidelijkheid te 

geven, want die duidelijkheid zou nodig zijn, omdat er de laatste tijd nogal wat vragen gesteld zijn. 

Dat vind ik een vreemde argumentatie. Ik heb geprobeerd mij eroverheen te zetten – ik ben eerlijk – en 

ik heb gedacht: "Nu ja, daar valt misschien iets voor te zeggen." Toch komt iedere keer weer bij mij 

op: welke vragen zijn hier ooit gesteld over vrijstellingen en waarom krijgt de golfbaan zo'n prominen-

te plek in de serie vrijstellingen. Het lijkt alsof de gedeputeerde zeventien- c.q. achttienhoog wil gaan 

om uit te roepen via een megafoon: "Mensen, voor golfbanen geldt een vrijstelling, grijpt uw kans." 

Wij vinden deze argumentatie wat typisch en hopen van de gedeputeerde hierover een verduidelijking 

te krijgen.  

Dan mijn tweede punt.  

 

De VOORZITTER: Wilt u afronden? 
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De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Zeker. 

Het broedseizoen. Ik heb daarover in de commissie vragen gesteld. Wij hebben daarover gesproken. 

De rare situatie deed zich voor, en de gedeputeerde weet het, dat bij de golfbaan Hoogland gevraagd 

was om niet te ontgronden tijdens het broedseizoen. Essentieel. De provincie verkeerde in de veron-

derstelling dat de gemeente daarvoor een bepaling had opgenomen. De gemeente had die bepaling net 

verwijderd. Uiteindelijk heeft de rechter hierover een uitspraak moeten doen. Dus, nog een keer: wij 

willen de zekerheid hebben dat er niet ontgrond kan worden in het broedseizoen. Op welke wijze heeft 

de gedeputeerde dat gewaarborgd. Ik wil dat graag nog eens specifiek horen.  

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Dit onderwerp op dít tijdstip leek 

mij een uitgelezen kans om te gaan filibusteren. Ik had mij dan ook voorgenomen alle mails die ik 

over dit onderwerp heb gekregen, hier te gaan voorlezen, maar dat zijn er niet zoveel. Ik lees dus ge-

woon de tekst voor die wij hebben voorbereid.  

 

Gooi nooit je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt: de les van dit spreekwoord is duidelijk. Zorg 

eerst voor nieuwe zolen voordat je half versleten schoeisel wegkiepert. Maar, wat in het dagelijks le-

ven vanzelfsprekend is, gaat in de politiek lang niet altijd goed. Wij schuiven ons Bouwstoffenplan 

aan de kant, terwijl we nog geen uitgebalanceerde visie hebben hoe we dan wel onze doelen kunnen 

bereiken. De evaluatie van het Bouwstoffenplan maakt immers pijnlijk duidelijk dat wij enkele doelen 

niet hebben gehaald. In zo'n geval kunnen wij twee vervolgstappen zetten. De gemakkelijkste uitweg 

is: de doelen flink naar beneden bijstellen. De lastigste route is echter beter: wij kunnen ook onze oor-

spronkelijke doelen overeind houden en op zoek gaan naar andere routes.  

Onze kritiek richt zich niet zozeer op het onderzoek naar alternatieve grondstoffen; dat is tien jaar na 

dato inderdaad een gepasseerd station. Wel vragen wij aandacht voor de kwantitatieve sturing op het 

hergebruik van bouwgrondstoffen. De evaluatie van het oude Bouwstoffenplan erkent volmondig dat 

dit aspect is achtergebleven bij de voornemens, maar de evaluatie schetst meteen een nieuwe route. 

Het verduurzamen van de bouwstoffenmarkt is mogelijk via structuurvisies voor de ondergrond. Het 

Rijk is bezig met een "Structuurvisie voor de Ondergrond", die een duurzaam gebruik van de onder-

grond beoogt. Als provincie zijn we eveneens bezig met een structuurvisie voor de ondergrond en het 

ligt voor de hand daarmee het duurzaam gebruik van bouwstoffen te stimuleren. Het ligt dus voor de 

hand het bouwgrondstoffenbeleid een nieuwe impuls te geven, niet via een speciaal Bouwgrondstof-

fenplan, maar wel via onze structuurvisie en ontgrondingsvergunningen.  

Het voorliggende statenvoorstel biedt geen uitgewerkte visie op het bouwgrondstoffenbeleid. Daarom 

hebben veel fracties tijdens de commissievergadering vragen gesteld over het stimuleren van het her-

gebruik van bouwgrondstoffen. Het college gaf aan dat dit punt aan bod komt bij de herijking van het 

milieubeleid en dat duurzaamheid een grote rol zal blijven spelen bij het verlenen van ontgrondings-

vergunningen. Kortom, het college blijft diverse instrumenten inzetten voor een efficiënt en duurzaam 

bouwgrondstoffenbeleid. Daarom heeft onze fractie grote moeite met het tweede beslispunt. Wij zijn 

akkoord met het besluit om het oude Bouwgrondstoffenplan in te trekken, maar wij zijn het niet eens 

met het besluit om geen nieuw bouwgrondstoffenbeleid vast te stellen. Als het college duurzaamheid 

hoog in het vaandel heeft – en dat heeft het college, zo hebben wij net gehoord – dan hoort daar ook 

een duurzaam bouwgrondstoffenbeleid bij. De gedeputeerde zei tijdens de commissievergadering dat 

hij de nodige instrumenten heeft. Laat hij die dan ook inzetten.  

Wij kunnen onze oude schoenen inderdaad weggooien, want wij hebben intussen nieuwe zolen, maar 

wij moeten daar alleen nog op leren lopen. Vandaar dat wij een amendement willen indienen om het 

tweede besluit te schrappen. Wie de schoen past, trekke hem aan.  

 

Amendement A5 (ChristenUnie): bouwstoffenplan 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 2 juli 2012 ter behandeling van het Staten-

voorstel PS2012MME66 inzake de Evaluatie Bouwstoffenplan provincie Utrecht 2001; 

 

besluiten: 
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het tweede punt van de voorgestelde besluittekst ("geen nieuw bouwstoffenbeleid vast te stellen") te 

schrappen. 

 

Toelichting: 

De evaluatie van het Bouwstoffenplan geeft veel aandacht aan de kwantitatieve sturing op het herge-

bruik van bouwgrondstoffen. De evaluatie erkent volmondig dat dit aspect is achtergebleven bij de 

voornemens, maar de evaluatie schetst meteen een nieuwe route. Het verduurzamen van de bouwstof-

fenmarkt is mogelijk via structuurvisies voor de ondergrond. Het Rijk is bezig met een 'Structuurvisie 

voor de ondergrond', die een duurzaam gebruik van de ondergrond beoogt. Als provincie zijn we 

eveneens bezig met een structuurvisie voor de ondergrond en het ligt voor de hand om daarmee het 

duurzaam gebruik van bouwstoffen te stimuleren. 

Voor een provinciaal bouwgrondstoffenbeleid is geen speciaal Bouwgrondstoffenplan nodig. Via onze 

structuurvisies en via onze ontgrondingsvergunningen kunnen we eveneens een duurzaam bouwgrond-

stoffenbeleid stimuleren. 

 

Het voorliggende statenvoorstel biedt geen uitgewerkte visie op het bouwgrondstoffenbeleid, maar GS 

zijn wel degelijk van plan om het hergebruik van bouwgrondstoffen te stimuleren. Het college geeft 

aan dat dit punt aan bod komt bij de herijking van het milieubeleid en dat duurzaamheid een grote rol 

blijft spelen bij het verlenen van ontgrondingsvergunningen. Het college blijft dus diverse instrumen-

ten inzetten voor een efficiënt en duurzaam bouwgrondstoffenbeleid. Daarom ligt het voor de hand om 

het tweede beslispunt te schrappen. 

 

De VOORZITTER: Het amendement is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadsla-

gingen. Het amendement kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Hoe een klein onderwerp toch tot grote 

golven in deze statenzaal en in de commissie kan leiden. Laat ik kort schetsen wat de intentie is ge-

weest van het college om met deze voorstellen te komen.  

Eerst de verordening. Het is een wettelijke plicht. Dat moeten wij op deze manier vormgeven. Wij 

hebben ervoor gekozen die verordening aan te passen aan de tijd. Daar is geen discussie over: deze is 

gebaseerd op de Ontgrondingenwet die landelijk bestaat. Wij zijn als provincie verplicht daarvoor een 

verordening op te stellen.  

Het tweede punt is de evaluatie van het Bouwgrondstoffenplan en de discussie die daarover gevoerd 

is. Waarom hebben wij ervoor gekozen dat wij geen nieuw Bouwgrondstoffenplan willen? Dat heeft 

ermee te maken dat wij ook in het coalitieakkoord hebben afgesproken dat wij willen kijken naar wel-

ke koppen er op dit moment nog op het milieubeleid bestaan. Als je kijkt naar de evaluatie van dit plan 

dat de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd, dan komen wij tot de conclusie dat heel veel zaken in-

middels landelijk niet meer plaatsvinden. Wij hebben daaruit de conclusie getrokken dat wij feitelijk 

bezig zijn om een kop op beleid in stand te houden die er feitelijk niet meer toe doet. Wat wil het ge-

val? Heel veel van deze zaken, die te maken hebben met bouwgrondstoffen en met ontgrondingen, 

worden al geborgd via een andere wetgeving. Er is al aan gerefereerd in deze zaal: wij hebben het Pro-

vinciaal Milieuplan, wij hebben te maken met het ruimtelijke ordeningsinstrument vanuit de Wro (Wet 

ruimtelijke ordening) en ook landelijk zijn er allerlei wetten die eraan kunnen bijdragen. Dus de angst 

die ik proef bij een aantal fracties – 'het wordt een wildwest-show wat betreft de bouwgrondstoffen' –

 is naar mijn mening niet aan de orde. Het zorgt er alleen voor dat wij in de toekomst helderheid kun-

nen verschaffen richting de vergunningaanvrager, want daarin willen wij het gesprek aangaan over: 

hoe denkt u dan die duurzaamheid te borgen in de vergunningaanvraag? Dat kun je veel beter doen, 

zoals ik in de commissie ook duidelijk heb gemaakt, door een gesprek, ook in de richting van de ge-

meenten, één-op-één aan te gaan, dan dat je een heel groot generiek verhaal neerzet met grote streef-

cijfers, terwijl wij het feitelijk over maximaal twintig vergunningen per jaar hebben. Ik denk dat dat 

onverstandig is. Ik denk dat wij meer resultaat boeken met beleid, waarin wij met de vergunningaan-

vragers afspreken hoe zij hun duurzaamheid in hun aanvraag verwerken en daar ook werk van maken, 

dan dat wij nu weer een groot bouwstoffenplan opstellen en hopen dat wij daarmee iedereen binnen 

boord houden. Ik geloof daar niet in. Ik vind dat het niet de manier is waarop het college zich inzet om 
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duurzaamheid vorm te geven. Dat doe ik liever op de manier die ik nu heb geschetst dan door allerlei 

regeltjes te herintroduceren.  

 

Er is een aantal vragen gesteld vanuit de verschillende fracties. De fractie van de VVD vroeg of ik een 

voorbeeld zou kunnen geven van die regeltechnische en kostentechnische bezwaren. Als je bijvoor-

beeld kijkt naar baggerspecie, dan is dat een product dat gebruikt kan worden. Dat kan echter niet 

overal gebruikt worden, want daaraan zitten milieutechnische aspecten. Dat betekent dat vaak door mi-

lieuregels wordt tegengehouden dat je daar geen baggerspecie mag gebruiken. Hetzelfde geldt voor het 

vervoer van secundaire grondstoffen. Het kan heel goed zijn om te zeggen: dat verplaatsen wij binnen 

de provincie van de ene naar de andere plek. Dat kan kostentechnisch interessant zijn. Aan de andere 

kant, als het bijvoorbeeld hier niet terecht kan en je zou het bijvoorbeeld naar Groningen moeten bren-

gen of naar het buitenland, zou je je kunnen afvragen of het nog wel zo duurzaam is als je met al die 

vrachtwagens loopt te slepen. Dat bedoel ik met regeltechnische, kostentechnische aspecten, die van 

invloed kunnen zijn als je zegt: het is eigenlijk niet duurzaam als je die vergunningen op deze manier 

beschouwt. 

 

De fractie van de PvdA heeft een amendement ingediend, waarin zij vraagt iets toe te voegen aan de 

verordening. Het komt erop neer dat zij een extra handvat wil toevoegen waarin die duurzaamheid 

verankerd wordt. Ik moet de fractie van de PvdA helaas teleurstellen: dat kan niet. De verordening die 

nu is opgesteld, is een juridisch instrument, waarin feitelijk maar twee zaken geregeld kunnen worden: 

 regels ten aanzien van het indienen van een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning; 

 de categorieën waarop wij die vergunningsplicht niet laten gelden. 

Meer of minder kan er niet in. Dat is bij wet, op basis van de Ontgrondingenwet, geregeld. Wat de 

fractie van de PvdA wil, kan dus helaas niet.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wat de fractie van de PvdA wil, dat kan niet? 

Dat valt reuze mee. Het is maar een middel. Het doel is het hergebruik te stimuleren. Wij willen de 

gedeputeerde een handvat of gereedschap geven om, als het niet lukt in de onderhandelingen, te zeg-

gen: "Helaas, pindakaas, dan krijgt u de vergunning niet, geachte aanvrager." Ik heb het in de commis-

sie gevraagd, en wij zijn nu een paar weken verder, of de gedeputeerde mij kan uitleggen op basis van 

wat of op basis van welke regels en spelregels hij, als de onderhandelingen mislukken – dat kan soms 

gebeuren – gaat doen. Als iemand de vergunning niet krijgt, op basis waarvan krijgt men die vergun-

ning dan niet? De gedeputeerde heeft dan een weigeringsgrond nodig. Iemand kan namelijk gewoon 

voldoen aan de eisen, maar niet aan het onderhandelingsverzoek van de gedeputeerde.  

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn verschillende instrumenten. De 

weigeringsgronden zijn feitelijk niet limitatief. Het kan zo zijn dat wij dat doen op basis van de ruim-

telijke ordening, bijvoorbeeld als iets niet past bij de kwaliteiten die wij willen toevoegen of die bij de 

ontgronding aan de orde zijn. Het kan ook gebeuren op basis van het milieuplan; ook daaraan kunnen 

wij toetsen. Wij kunnen dan zeggen: "Dit is eigenlijk niet een duurzame oplossing, dus wij geven die 

vergunning op die manier niet af." Dat zijn de gronden waarop wij kunnen zeggen dat wij met iemand 

niet in zee gaan en niet een vergunning verlenen. Dat is de basis waarop wij dat dus kunnen doen. Er 

zijn genoeg instrumenten om dat te waarborgen. Ik hoop dat de heer De Vries dat van mij durft aan te 

nemen en dat het in de onderhandelingen met de aanvragers op die manier tot stand kan komen. In het 

verleden is het ook wel zo geweest dat wij vergunningen hebben geweigerd door te zeggen: "Dit is ei-

genlijk geen duurzame oplossing, dit moeten wij op deze manier niet doen".  

 

De fractie van de SP zei dat zij zo haar twijfels had over deregulering. Daarbij kan ik mij wel wat 

voorstellen. Deregulering hoeft niet altijd het instrument te zijn om tot een goede, werkbare oplossing 

te komen. Ik denk dat dat in dit geval wel kan, omdat veel zaken die feitelijk in het Bouwgrondstof-

fenplan stonden, geborgd worden via andere trajecten en kaders die wij hier in dit huis hebben afge-

sproken.  

Er is ook gevraagd hoe het precies zit met de vrijstelling voor de golfbanen. Ik moet een beetje lachen. 

Ik weet nog dat ik in de vorige periode in deze Staten zat, maar dan aan de andere kant. Wij hebben 

toen regelmatig discussies gevoerd over wel of niet golfterreinen en hoe daarmee dan omgegaan moest 
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worden. Waarom wij er nu voor gekozen hebben het op deze manier op te nemen, is omdat wij ook 

vanuit het ruimtelijke ordeningsinstrument altijd nog kunnen sturen: willen wij wel of niet op die 

plekken bijvoorbeeld een golfbaan? Dat vinden wij het belangrijkste instrument om te sturen, in plaats 

van dat te doen vanuit de Ontgrondingenverordening.  

De laatste vraag ging over het broedseizoen. Wij hebben inderdaad de discussie gevoerd over Hoog-

land. Dat gaat via de toetsing aan de Flora- en Faunawet. Dat is het instrument waarmee wij kunnen 

aangeven of iets wel of niet op dat moment kan plaatsvinden. Dat is ook een kader dat wij daarbij wil-

len hanteren.  

 

De fractie van de ChristenUnie zei dat zij wil vasthouden aan een duurzaam bouwgrondstoffenbeleid. 

Ik heb net al duidelijk geschetst waarom mij dat niet een goed idee lijkt. Ik heb in de commissie duide-

lijk gemaakt dat wij dat in het kader van de herijking van het bodem-, water en milieubeleid veel inte-

graler willen doen. Dat is in lijn met wat het Rijk nu doet met de omgevingswetgeving, waarin meer-

dere wetten bij elkaar gevoegd worden. Ik wil er echt voor pleiten dat wij niet allemaal van die kleine 

onderdeeltjes eruit lichten en op een aparte manier weer herbenoemen. Ik kies eerder voor wat er in 

het PMP staat, waarbij de ambitie wordt genoemd en wordt meegenomen in de afweging voor de ver-

gunningen, dan dat ik dat heel specifiek in een apart beleidskader vervat. Dat is nu net niet de bedoe-

ling.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog geen antwoord gehad op een van mijn 

vragen. Wat is het streefcijfer van de gedeputeerde? Wat is zijn doelstelling? Wat wil hij bereiken? 

Waar staan wij over één of twee of vijf jaar? Wat is het doel van dit alles? 

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het doel is uitermate duurzame vergun-

ningen af te geven, die ervoor zorgen dat wij op een ordentelijke manier ook de secundaire bouwstof-

fen kunnen gebruiken. Ik ga de heer De Vries echter geen streefgetal geven.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Waarom geeft de gedeputeerde geen streefgetal? 

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat maar om twintig vergunningen. 

De ene keer gaat het over zoveel tonnage. De andere keer gaat het over zoveel tonnage. Dat is niet aan 

een cijfer vast te plakken. 

  

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Een percentage dan bijvoorbeeld?  

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil er nog eens over nadenken als wij 

komen te spreken over de herijking van het bodem-, water en milieubeleid. Ik ga nu geen getallen 

noemen.  

 

De VOORZITTER: Wenst iemand te spreken in tweede termijn? 

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp van de gedeputeerde dat hij wel wil regule-

ren bij golfbanen en daarbij andere instrumenten ziet dan vrijstelling. Ik zie echter in het vermelden 

van de golfbaan in het rijtje vrijstellingen toch een stimulans en een oproep in plaats van een gematig-

de reguliere benadering. Dat is een. 

Twee. Het staat in de Flora- en Faunawet hoe met het broedseizoen moet worden omgegaan. Desal-

niettemin, als het niet in de verordening staat, blijken partijen dat soms verkeerd te interpreteren en 

staan de ontgrondingsmachines al klaar. Wij dienen hiervoor twee amendementen in. 

 

Amendement A6 (SP): niet ontgronden in het broedseizoen' 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

constaterende: 

dat het broedseizoen soms in gemeentelijke regelgeving terzake niet of onvoldoende wordt beschermd; 
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overwegende dat: 

de provincie ontgrondingswerkzaamheden in het broedseizoen moet voorkomen; 

 

besluiten: 

 in het statenvoorstel Ontgrondingenverordening onder hoofdstuk 2, Vrijstellingen, artikel 4 toe te 

voegen: 

"als de werkzaamheden plaatsvinden buiten het broedseizoen, van 15 maart tot 15 juli, en ge-

meentelijke regelgeving hier niet in voorziet."; 

 de Ontgrondingenverordening dienovereenkomstig aan te passen. 

 

 

Amendement A7 (SP): golfbaan geen aparte status' 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

gehoord de beraadslaging; 

 

besluiten: 

in het statenvoorstel Ontgrondingenverordening Hoofdstuk 2, Vrijstelling, in Artikel 4 a) het woord 

"golfbaan" te schrappen. 

 

De VOORZITTER: De amendementen zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van de beraad-

slagingen. De amendementen kunnen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

De heer EL YASSINI (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een heel kort punt. De heer De Vries 

van de fractie van de PvdA heeft gezegd dat ik wellicht gedeputeerde zou moeten worden. Ik moet 

hem zeggen dat ik de gedeputeerde hier zojuist heb horen praten over de verschillende oplossingen en 

heb horen antwoorden op de vragen. Voor ons is geen betere gedeputeerde Milieu denkbaar. Wij zijn 

zeer blij met hem.  

 

De VOORZITTER: Wil de gedeputeerde nog reageren op de twee amendementen? 

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de amendementen nog niet gele-

zen. Wat betreft de golfbanen: daarvoor bestond al de vrijstelling, zoals ook staat in het stuk, maar dat 

was niet expliciet genoemd. De golfbanen kunnen altijd nog, als ze vergunningplichtig zijn, via het 

ruimtelijke ordeningsinstrument bekeken worden. Ik weet dat de heer Meijer niet golft. Ik ook niet 

hoor, daar gaat het ook helemaal niet om. Ik wil er echter niet voor pleiten dit er nu weer uit te fietsen, 

aangezien die vrijstelling in het verleden al bestond. Ik vind dat een beetje zwalkend bestuur en daar 

van ben ik geen voorstander. 

Dan het amendement A6 over het broedseizoen. Ik heb al gezegd dat met name de flora- en faunawet-

geving daarin leidend is. Als wij zo'n vergunning afgeven, is dat waaraan wij toetsen. Dat moet het in-

strument dus zijn. Ik heb het gevoel dat wij voldoende waarborgen bieden om dat te doen. Ik geef het 

toe: Hoogland is misgelopen, omdat de communicatie daarover onvoldoende was. Toch denk ik dat dit 

de wijze is waarop het zou moeten.  

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dat. De gedeputeerde erkent dat het een keer 

is misgelopen. Dan kun je je afvragen of je daarop zo'n amendement moet baseren. Ik zeg: ja. Het is 

een zeer kleine, bescheiden toevoeging en is niet strijdig met enige andere bepaling. Zoals de gedepu-

teerde ook gaf als argument bij dat andere item, geeft het duidelijkheid aan iedereen, in het broedsei-

zoen mogen wij niet ontgronden. Vandaar. 

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal het amendement zodadelijk goed 

lezen.  
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De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het amendement van de heer Meijer 

nog niet gelezen, dus dat maakt het erg lastig. Hij wil dat in de Ontgrondingenverordening wordt op-

genomen …  

 

De VOORZITTER: De heer Meijer wil datgene wat in de Flora- en Faunawet reeds is opgenomen, 

ook in de Ontgrondingenverordening opnemen. Daar komt het op neer.  

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Moeten wij dan ook opnemen dat de vracht-

wagens die de grond wegrijden, zich aan de verkeersregels moeten houden? 

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb buitengewoon veel waardering voor het gevoel 

van humor van de heer Hoefnagels. Wij stellen dat zeer op prijs. Het gaat echter om een serieuze zaak. 

In de onderhavige kwestie stonden de machines al klaar en moest de rechter ingrijpen. Ik vind dat een 

dergelijk geval moet worden vermeden. Ik denk dat het hiermee kan.  

 

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik moet de amendementen eerst echt even 

goed bestuderen voordat ik daarover een oordeel kan vellen. Dus daar wacht ik even mee.  

 

De VOORZITTER: Dan sluiten wij de beraadslagingen ten aanzien van deze twee voorstellen.  

 

Statenvoorstel Evaluatie Luchtvaartnota provincie Utrecht. 

 

De VOORZITTER: Het voorstel heeft een ster en houdt een ster. 

 

Statenvoorstel Concept begroting 2013 Randstedelijke Rekenkamer. 

 

De VOORZITTER: Geen woordvoeringen? Het voorstel krijgt een ster.  

 

Statenvoorstel Wijziging Gedragscode GS en Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- 

en commissieleden in verband met herzien gebruik dienstauto's.  

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Enige tijd geleden waren de 

Staten de mening toegedaan dat de regeling met betrekking tot het gebruik van dienstauto's aan her-

ziening toe was en aangepast zou kunnen worden aan de huidige tijd. Met de thans voorliggende ge-

wijzigde gedragscode en het herzien gebruik dienstauto's wordt hieraan wat de fractie van de VVD be-

treft goed voldaan, zeker nu er met de Belastingdienst een wenselijke en werkbare regeling met be-

trekking tot het gebruik is overeengekomen. Net als in de gezondheidszorg vormen protocollen en re-

gels een belangrijke leidraad, maar zijn ze vaak niet zwart-wit toepasbaar. Niet iedere casus is tot een 

strak keurslijf terug te brengen. Zo zullen zich ook bij deze regeling situaties voordoen, waarbij ge-

woon even nagedacht moet worden hoe men de betreffende situatie kan of moet interpreteren. Dat lijkt 

ingewikkeld, maar ons advies in dezen is: blijf gewoon het gezonde verstand gebruiken en bij twijfel 

niet oversteken; dan gebeuren er geen ongelukken.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Wat is er gebeurd tussen 2010 en 2012? In 2010 

werd er een regeling aangenomen. Die regeling was wit en die vond de heer Barneveld Binkhuysen 

goed. In 2012 wordt er een regeling aangenomen. Die regeling is zwart en die vindt de heer Barneveld 

Binkhuysen nu ook goed. Wat is er in die twee jaar gebeurd? 

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! In twee jaar gebeurt er te-

genwoordig buitengewoon veel, zoals de heer Dercksen weet. Ook het tijdsframe waarin sommige 

dingen plaatsvinden verandert. Dat weet de heer Dercksen ook. Twee jaar geleden zat de heer Derck-

sen hier bijvoorbeeld nog niet. Wij keken toen anders tegen zaken aan. Zo is het nu, anno 2012, ook. 

Als hij wil weten wat er gebeurd is: ongelooflijk veel. Wij gaan tegenwoordig met sommige zaken, 

ook met normen en waarden, anders om dan een aantal jaren geleden. Dat zal de heer Dercksen niet 

ontgaan zijn.  
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De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Misschien is het goed te zeggen dat wij de di-

nerpauze ook gebruikt hebben om het misverstand weg te nemen dat u dacht dat ik onze gewaardeerde 

bode wilde wegbezuinigen. Dat is absoluut niet het geval.  

 

In de periode die achter ons ligt, zijn de provincie en de dagelijks bestuurders zeer negatief in de pu-

bliciteit gekomen ten gevolge van een bepaald gebruik van de dienstauto's. Bestuurders moeten zich 

realiseren dat mensen in een publieke functie onder een vergrootglas opereren. Wat er in de afgelopen 

tijd is gepubliceerd, is schadelijk en beschamend. Mensen in de provincie spreken statenleden erop aan 

en vragen hoe dit mogelijk is. Hoe kunnen de Staten dit naar buiten toe verantwoorden? 

Er zijn in 2010 regels vastgesteld en op basis van die regels zijn er dingen gebeurd. Voor zover mijn 

fractie kan nagaan is die uitvoering volgens die regels gedaan, maar met gezond verstand kun je toch 

wel bij bepaalde zaken, zoals de ritjes naar Friesland, de vraag stellen of dat nu de bedoeling is ge-

weest. Onze vraag is dan ook: is het wenselijk wat er is gebeurd? Wat de fractie van de PvdA betreft, 

is het antwoord daarop: nee. De fractie van de PvdA is blij dat Gedeputeerde Staten ook tot dit inzicht 

zijn gekomen. Wij zijn dan ook erkentelijk voor de relatief korte termijn, waarop deze nieuwe regeling 

tot stand is gekomen. In het bijzonder willen wij daarbij de persoonlijke inspanningen van gedeputeer-

de Van Lunteren noemen, die dit 'hands-on' als bestuurder zelf heeft opgepakt. Zo bedrijf je ook poli-

tiek. Hulde daarvoor. 

 

Wij zullen de nieuwe regeling steunen, omdat deze min of meer waterdicht lijkt. Wel hebben wij 

moeite met de rol van de provinciesecretaris die zijn politieke bazen boetes moet gaan opleggen. Dat is 

wat ons betreft toch een zwakke schakel in het systeem. Wat ons betreft zijn bestuurders verantwoor-

delijk voor integriteit en dus ook voor de handhaving daarvan. Dat kun je niet bij een ambtenaar, hoe 

hoog ook, neerleggen. Ziet het college daar nog een alternatief voor? Wij denken aan maximale trans-

parantie, bijvoorbeeld doordat u, het college van Gedeputeerde Staten, jaarlijks een verantwoordings-

brief aan de Staten stuurt met daarbij de controle door de Belastingdienst. Het is dan verder aan de Sta-

ten daar al dan niet iets mee te doen en dan is het niet aan een ambtenaar om te beoordelen of u zich 

netjes aan de regels heeft gehouden.  

Wij zijn daarnaast benieuwd naar die evaluatie en de uitkomst van de controles van de Belastingdienst. 

Wij vragen het college dan ook de Staten hierover te informeren.  

Wij willen er in dit kader ook op wijzen, en niet voor het eerst, dat een deel van de problematiek zit in 

de kosten van de gekozen dienstauto's. Wat de fractie van de PvdA betreft hoeven onze gedeputeerden 

en de commissaris van de Koningin heus niet in een Fiat Panda te worden rondgereden. Wij hebben 

daarom een handreiking gedaan en alternatieve auto's aangedragen, die per stuk tot wel € 30.000 

goedkoper zijn en ook een stuk schoner dan de huidige. Je rijdt dan echt niet voor schut, zoals ze in 

Utrecht zeggen. Wij willen graag dat Gedeputeerde Staten toezeggen dit serieus te bekijken. Wij wil-

len ook graag duidelijkheid over het reguliere moment van vervanging van de huidige auto's, omdat 

het college daarover in de beantwoording van schriftelijke en mondelinge vragen steeds wisselende 

geluiden afgeeft. 

 

Het toevoegen van de € 66.000 aan het representatiebudget. De fractie van de PvdA ziet dat dit de af-

gelopen jaren kennelijk niet nodig is geweest. Wij zijn dan ook van mening dat dit geld beter terug zou 

kunnen vloeien naar de algemene middelen. Wij zullen daarop dan ook bij de begroting terugkomen.  

 

De heer BUITIING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie plaatste deze regeling in het perspec-

tief van een algemeen en toenemend maatschappelijk bewustzijn van een sobere en integere overheid. 

Het betreft hier een wijziging van de Gedragscode GS in de Verordening rechtspositie gedeputeerden 

en ook het gebruik van de dienstauto's.  

Als wij terugkijken naar de afgelopen tijd, zou je kunnen zeggen in de metafoor die ook al door ande-

ren werd gebruikt, dat als je wit, zwart en grijs hebt, de nieuwe regeling de grijstint er eigenlijk zo 

goed als uitgehaald heeft. Wij omarmen dat, omdat je daarmee zo scherp mogelijk vanuit de Staten 

kunt sturen.  

Wij vonden het erg plezierig – bij sommige fracties was er nog wat twijfel of je het zou moeten doen 

en hoe je dat moet doen – in het voortraject betrokken te zijn, samen met de gedeputeerde, om te kij-
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ken naar een zo goed mogelijke regeling. Waarvoor dank. Uiteindelijk gaat het ons allen aan en wij 

zitten dan eens op deze stoel en dan eens op die stoel. Het is goed een gezamenlijke regeling daarover 

te hebben.  

Nog even iets over de handhaving. Ik denk dat er heel wat elementen van evaluatie en handhaving 

aanwezig zijn, zodat een goede controle mogelijk is. Er is een toezegging geweest van de gedeputeer-

de om de accountant nog eens scherp naar dit hele dossier te laten kijken. Het is de afgelopen jaren 

ook een goed gebruik geweest in dit huis bij een aantal van de regelingen betreffende de gedeputeer-

den en de commissaris van de Koningin te kijken naar de onkosten et cetera en daarbij als commissie 

voor de jaarrekening goed de vinger aan de pols te houden en daarover in overleg te treden als dat 

eventueel nodig is. Dat lijkt mij meer dan afdoende.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het is 2010. Nederland wordt geteisterd door de 

bankencrisis, de werkloosheid loopt op en draconische bezuinigingsmaatregelen moeten worden ge-

nomen.  

Het is 2010. De Belastingdienst controleert of mensen met een auto van de zaak zich strikt aan de re-

gels houden en posteert flitsauto's bij woonboulevards en pretparken.  

Het is 2010. Uiteindelijk komt er niet zoveel van terecht, maar de provincie is druk met de Versnel-

lingsagenda om de ingestorte economie een zetje in de goede richting te geven.  

Het is 2010 en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht besluit dat de fiscale bij-

telling van de dienstauto's niet meer voor eigen rekening dient te komen, maar dat de belastingbetaler 

dat maar moet ophoesten. Hoe wilt u de kloof tussen de bestuurlijke elite en de burger beter geïllu-

streerd hebben? 

De volksvertegenwoordiging dommelde lekker in op de bankjes van Provinciale Staten. Geen haan die 

er naar kraaide in de commissie BEM. Geen haan die er naar kraaide in Provinciale Staten. En al he-

lemaal geen rode haan.  

Tijden zijn echter veranderd en opgejaagd door de publieke opinie – ik begreep van de heer Barneveld 

Binkhuysen ook een beetje door de fractie van de PVV – is men gekomen tot een nieuwe regeling. Is 

de fractie van de PVV daar blij mee? Het blijft natuurlijk het corrigeren van een foute regeling vanuit 

het verleden, dus in die zin is groot enthousiasme niet op zijn plaats. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil toch even reageren op die opmerking over de 

rode haan. Dat zijn misschien mijn collega's hier ter rechter zijde.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Heel misschien.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik voel mij echter ook aangesproken. Mijn partij 

zat ook in Provinciale Staten. Het probleem is volgens mij niet zozeer dat er een regeling getroffen is 

met de Belastingdienst, maar veel meer de manier waarop er omgegaan is met de regeling. Ik denk dat 

de heer Dercksen dat met mij eens is.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Nee, de regeling bood de mogelijkheid om 

€ 66.000 van de belastingbetaler over te hevelen naar Gedeputeerde Staten. Daar heeft de commissie 

BEM bij gezeten en er is niet over gediscussieerd. Daar hebben Provinciale Staten bij gezeten en er is 

niet over gediscussieerd. Ik heb het nagezocht. Ik verzin zoiets niet.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Zowel de heer Dercksen als ik zaten toen niet in 

de Staten, maar wij hebben wel de stukken uit die tijd gelezen.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ja.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Is de heer Dercksen met mij van mening dat die 

stukken erg de geest ademden van: nu, wij repareren hier even iets technisch, het kost verder niks ex-

tra's, dus laten wij dit maar gewoon zo doen, want dan zijn wij van alle administratieve rompslomp af. 

Is hij het met mij eens dat dit een beetje de teneur van het toenmalige collegevoorstel was? 
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De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Daarin kan ik met de heer Driehuijs meegaan 

als ik mij de stukken herinner in de omleidende omschrijvingen. Sec in het voorstel over de dienstau-

to's stond keihard gewoon een bedrag. Daar heeft iedereen, dus de Staten in het algemeen, gewoon 

mee ingestemd en er niets over gezegd.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat dat zo is, maar als je terugkijkt en je 

ziet dat niemand in die tijd daar iets over gezegd heeft, dan komt dat door de wijze waarop het gepre-

senteerd is, dus als een min of meer technisch stuk. Dan zie je terug dat er geen enkele politieke be-

raadslaging over heeft plaatsgevonden. Achteraf moet je constateren – dat zal de heer Dercksen met 

mij eens zijn – dat je met een politieke bril naar alle stukken moet kijken.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ja, dat is een goede raadgever geweest. Ik her-

inner mij een stuk dat plotseling op de PS-agenda kwam. Dat ging over een soort fatsoensprotocol. 

Laat ik het zo noemen. Wij hebben daarover vragen gesteld en het stuk is toen netjes van de agenda 

afgevoerd. Het is inderdaad een wijze les om alert te zijn en te blijven – dat klopt – hoe het ook gepre-

senteerd wordt.  

 

Of wij blij zijn met de regeling? Het is een regeling die Gedeputeerde Staten ongeveer op gelijk niveau 

zet met de normale belastingbetaler. Dat zou toch eigenlijk de normaalster zaak van de wereld moeten 

zijn.  

In de commissie BEM heeft de gedeputeerde duidelijk gemaakt hoe onze suggestie om de auto van de 

zaak alleen voor provinciaal belang te gebruiken, is gehonoreerd. Ook daar zijn wij blij mee.  

Is de regeling nu perfect? Nee, want er is en blijft een grijs gebied dat ook wij niet weggeregeld krij-

gen. De kracht van de regeling schuilt in de gebruiker van de regeling. Wij hebben het idee dat de ge-

deputeerden ons ervan hebben overtuigd dat zij wat dat betreft er op de juiste manier in zitten.  

 

Nog even terug naar de vorige regeling. De vorige regeling is voor een deel via Provinciale Staten ge-

gaan, maar het gedeelte van de commissaris van de Koningin is in Gedeputeerde Staten gebleven. 

Daarvoor was geen verantwoording nodig in Provinciale Staten. Ik zou graag de toezegging krijgen 

van de gedeputeerde dat de regeling niet alleen in de letter wordt gevolgd, maar door het volledige col-

lege, inclusief zijn voorzitter, in de geest van het voorstel zoals het is geschreven.  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Collega Driehuijs heeft gelijk met zijn opmer-

king dat het stuk in 2010 vooral als een technisch stuk is bezien. Er was een voorstel van BiZa (Bin-

nenlandse Zaken), waarbij wij konden kiezen uit de ene of de andere regeling. Dat was niet zozeer een 

inhoudelijke als wel een technische zaak. Wij moeten constateren dat wij dat op dat moment niet goed 

hebben doorzien.  

Gelukkig is er nu een voorstel dat wel degelijk doordacht is. Wij danken de gedeputeerde voor de wij-

ze waarop hij dit heeft opgepakt. Ik denk dat het in het commissieadvies, het blauwtje, wel helder is 

dat er nog steeds een spanning in zit. Aan de ene kant is dit een duidelijke verbetering: het privé-rijden 

is nu uitgesloten. Aan de andere kant is het duidelijk dat niet alles te regelen vált. "Goed genoeg", zo-

als de collega van de ChristenUnie zei, hoort hierbij als begrip. Ik denk dat het ook wel verhelderend 

is dat wij er op deze wijze over hebben gediscussieerd met elkaar en dat op deze wijze de bedoeling 

van de regelgeving nog eens goed bevestigd is en dat wij daarover geen misverstand hebben met el-

kaar. Er moet sober, werkelijk erg sober, gebruik van gemaakt worden, puur voor het werk. Dat is 

waar het om gaat.  

 

Ik kan mij voorstellen – die opmerking wil ik toch maken – dat er vraagtekens geplaatst zijn bij het 

onderbrengen van het toezicht – dat is een fiscale voorwaarde – bij een van de medewerkers van het 

college, geheel los van de persoon. De gedeputeerde heeft aangeboden de accountant daarbij in te 

schakelen. Collega Buiting heeft er terecht op gewezen dat wij ook een commissie voor de jaarreke-

ning hebben die daar regelmatig naar kijkt. Ik denk dat dit voldoende waarborgen zijn: daar waar het 

werkelijk nodig is en wij constateren dat er iets niet goed gaat, kan er toch nog gecorrigeerd worden. 

Ik ga er niet vanuit, na dit toch vrij intensieve debat dat wij hierover gevoerd hebben, dat dat nog no-

dig zal zijn.  
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Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag een betoog houden over de waarde van 

dingen. Wij kennen allemaal ongetwijfeld de Mastercard-slogan: "Sommige dingen zijn onbetaalbaar 

en voor de rest is er Mastercard." Het is een toepasselijke slogan, maar het drukt ook de kern aardig 

goed uit. Dit geldt ook in de politiek. Ik heb nooit echt aan de knoppen mogen zitten, maar ik heb ge-

regeld met mensen om de tafel gezeten om plannen te maken, hoe wij met onze omgeving omgaan, 

zaken uit te pluizen of te zoeken naar die ene geweldige vernieuwende oplossing voor problemen in 

onze leefomgeving. Op zo'n moment doet het er niet toe wie je bent. Dan ontstaat er iets wat groter is 

dan al die mensen apart. Daar doen wij het voor. Ik tenminste wel. Omdat dat zo waardevol is, doe ik 

het desnoods voor niets. Het is dat ik de huur moet betalen.  

Dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen mogen dit mooie werk doen, maar zij willen er dan 

ook nog het onderste uit de kan voor hebben. Een auto met chauffeur, die je het hele land rondrijdt, 

zodat iedereen ziet hoe belangrijk je bent. Als je die dienstauto mag gebruiken, ja, dan heb je ook het 

recht om in Château St. Gerlach te overnachten, want op en neer met de dienstauto is duurder. Dan 

mag je ook werklaarzen declareren voor € 85. Dan mag je de dienstauto laten komen om je die zeven-

tien kilometer van Woudsend naar Lemmer te laten rijden en daarna weer terug naar je huis in Utrecht.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Mineur, als u het breder wilt trekken dan alleen de regeling en u wilt 

mij als persoon daarbij betrekken, dan ontneem ik u dat niet, maar dan kijk ik toch naar de heer Bale-

mans of hij deze vergadering wil voorzitten op onderdeel. Dat lijkt mij op zijn plaats. 

Zolang de heer Balemans er niet is, blijf ik nog even zitten. Zodra hij komt, mag hij mijn plaats inne-

men. 

Vervolgt u uw betoog.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dan word je dus weer naar je huis in Utrecht gere-

den, zodat je rustig kunt drinken. Bij welke werkgever mag je voor € 300 aan reiskosten declareren, 

zodat je rustig kunt drinken?  

Daarmee komen wij bij de kernvraag. Wie heeft hier eigenlijk de rol van werkgever? Bij wie komen 

de bonnetjes terecht? Wie geeft zijn akkoord of een uitgave verantwoord is of niet? Is dat de provin-

ciesecretaris die in dienst is van het college? Dat wordt dan een heel gemakkelijke situatie als hij zijn 

werkgever moet opvoeden.  

De fractie van de SP vindt dat Provinciale Staten hierin een rol hebben te spelen. Wij vinden dat de 

fractievoorzitters hierin een verantwoordelijkheid moeten dragen. Eens per jaar, of eens per zes maan-

den als dat handiger is, willen wij de declaraties ter inzage krijgen. Wij dienen daartoe een amende-

ment in. 

 

Amendement A8 (SP): controlerende taak Provinciale Staten  

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012;  

 

besluiten: 

aan artikel 1 na lid 8 een extra artikel toe te voegen: 

"De controle en evaluatie van het gebruik van de dienstauto's wordt op jaarlijkse basis verricht door 

het fractievoorzittersconvent." 

 

Toelichting: 

De controlerende taak is een van de hoofdtaken van Provinciale Staten. Om te voorkomen dat deze 

taak moet worden verricht door werknemers die afhankelijk zijn van Gedeputeerde Staten, of van de 

externe accountant die daarvoor moet worden ingehuurd, komt deze taak te rusten bij de fractievoor-

zitters. 

 

De heer VOORZITTER: Het amendement is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraad-

slagingen. Het amendement kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.  
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De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag mij af wat de toegevoegde waarde is na 

datgene wat collega Nugteren en ik net zeiden over de commissie van de jaarrekening. Het is mevrouw 

Mineur misschien niet helemaal bekend, maar er is een vrij recent gebruik ontstaan, dat zo'n drie jaar 

geleden is ingesteld, om bij declaraties van de gedeputeerden en de commissaris van de Koningin de 

commissie voor de jaarrekening een rol te laten spelen in de toetsing. Zouden wij dat niet beter daar 

kunnen laten in plaats van weer nieuwe instituties en overleggen te organiseren? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het fractievoorzittersoverleg is een bestaand insti-

tuut. 

 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat begrijp ik wel, maar waarom zou het niet kun-

nen blijven liggen bij de commissie die daarvoor speciaal aangesteld is? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dit lijkt mij iets wat wij breed met de hele Provin-

ciale Staten moeten behandelen.  

 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn ook van de Staten. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Jazeker, maar niet fractiebreed. Niet elke fractie is 

vertegenwoordigd in de commissie van de jaarrekening.  

 

De heer BUITING (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Elke fractie kan vertegenwoordigd zijn.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat is zo, maar dat is niet hetzelfde.  

Wij zien verder geen enkele reden waarom Gedeputeerde Staten geen gebruik zouden kunnen maken 

van de black box. In de stad Utrecht werkt dat prima en wij zien niet in waarom dat ook hier niet zou 

kunnen. Ook daarvoor dienen wij een amendement in. 

 

Amendement A9 (SP): black box 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

  

besluiten: 

artikel 1 lid 8: "Het gebruik van de dienstauto's wordt bijgehouden aan de hand van de persoonlijke 

agenda's van gedeputeerden en de commissaris van de Koningin." 

 

te vervangen door: 

"Het gebruik van de dienstauto's wordt bijgehouden met behulp van een zogeheten Black Box." 

 

Toelichting: 

In de stad Utrecht wordt naar volle tevredenheid gewerkt met een zogeheten Black Box om het gebruik 

van de dienstauto bij te houden. Het resultaat is eenduidig en helder, er is geen ruimte voor verschil-

lende interpretaties en de Belastingdienst neemt er genoegen mee. Gezien de wenselijkheid om de ver-

antwoording uitsluitend in handen te geven van Provinciale Staten en niet van mensen die afhankelijk 

zijn van Gedeputeerde Staten, geniet deze aanpak de voorkeur. 

 

De heer VOORZITTER: Het amendement is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraad-

slagingen. Het amendement kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij vinden dat het teveel betaalde geld teruggestort 

moet worden. Onze bestuurders moeten op een sobere manier gebruik maken van de regels. Alle luxe 

daaromtrent mogen zij uit eigen zak betalen. Daar is dat mooie, dikke salaris voor bedoeld. Daarvoor 

dienen wij een motie in. 

 

Motie M18 (SP): geld terug 
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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

gehoord de beraadslagingen; 

 

constaterende dat: 

 het economisch, fiscaal en politiek beter is om alleen gebruik te maken van de onkostenregeling 

als dat sober en doelmatig gebeurt; 

 leden van het college ook gebruik hebben gemaakt van de onkostenregeling als dat niet sober en 

doelmatig was; 

 

verzoeken het college: 

die vergoedingen terug te betalen die niet sober en doelmatig waren vanaf de invoering van de zojuist 

afgeschafte regeling, te weten 19 januari 2010. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De heer VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagin-

gen. De motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een vraag over de black box. Een black 

box weet natuurlijk niet of een rit privé is of zakelijk. De black box registreert wel de kilometers, maar 

niet de aard van de kilometers. Hoe ziet mevrouw Mineur dat voor zich? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik moet zeggen dat ik de werking van de black box 

niet helemaal uit mijn hoofd heb geleerd. Ik weet dus niet precies hoe het werkt. Ik weet wel dat het 

uitstekend mogelijk is met behulp van GPS routes vast te leggen, inclusief de tijdstippen die daarbij 

horen. Dan lijkt het mij niet erg ingewikkeld om te zien dat het ging om een rit van A naar B of naar 

C, waar zich bijvoorbeeld een nevenfunctie afspeelt. 

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat ben ik met mevrouw Mineur eens. Het is 

heel duidelijk zichtbaar waar je dan geweest bent. De aard van de rit is echter niet duidelijk. Volgens 

mij is dat een van de kernen van de problematiek. Je moet aangeven – en dat doet dit college; daarvoor 

zijn wij erkentelijk – dat je de auto's alleen nog zakelijk gebruikt. Daarmee is het geregeld. Een black 

box geeft die garantie dus niet. Mevrouw Mineur stelt nu met een amendement voor dat dit haar een 

betere regeling lijkt, maar ik waag dat te betwijfelen. Zoals ik heb betoogd – en mevrouw Mineur be-

toogt dat ook – is het niet aan ambtenaren om te zeggen hoe het allemaal geregeld is. Uiteindelijk ben 

ik bang dat de regeling van mevrouw Mineur erop neerkomt dat de chauffeur in de auto op een x of 

een nul moet drukken: dit was zakelijk of dit was privé. Het lijkt mij niet de meest wenselijke situatie, 

dat vanaf de achterbank geroepen kan worden welk knopje ingedrukt moet worden.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij dat een black box een black box is en 

dat je niet op knopjes hoeft te drukken en dat er gewoon uitrolt waar de auto geweest is.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat zou dan de eerste auto zijn, die weet waar 

degene op de achterbank … . Dat kan natuurlijk niet. Ik snap het voorstel van mevrouw Mineur ge-

woon niet.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Even een klein stukje kennis van het 

systeem. Een black box legt de GPS-gegevens vast; je kunt de route van de auto zien. Je moet vervol-

gens zelf nog aangeven of het een zakelijke rit of een privé rit is. Dat moet matchen met de agenda. 

Een van de problematieken die hier meespeelt, is dat er meerdere gedeputeerden van dezelfde auto's 

gebruik maken op wisselende momenten en dat er tussenritten zitten tussen de een en de ander. Dat is 

allemaal met een black box niet op te vangen. Dus dat systeem voldoet in elk geval ook niet.  
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Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat er geen enkel systeem is dat perfect 

weet hoe het allemaal in elkaar zit. Ik denk dat de black box wel degelijk een bijdrage levert aan een 

precieze registratie van waar de dienstauto geweest is.  

 

De heer PETERS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Waarom is het systeem dat nu voorgesteld, niet goed 

genoeg? Mevrouw Mineur zegt dat er geen enkel systeem is dat alles kan doen wat zij wil. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! De heer Driehuijs zei net dat wij van de chauffeur 

vragen of hij op x of y drukt. Ik denk dat dat niet nodig is. Als je aan een chauffeur vraagt waar zij 

precies geweest zijn, dan is dat een stuk gevoeliger voor misbruik dan zo'n black box die, of je dat nu 

leuk vindt of niet, gewoon meldt waar je geweest bent. Dan kun je later discussiëren met Provinciale 

Staten of de fractievoorzitters waar de rit precies naartoe geweest is.  

 

De heer PETERS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Toch herhaal ik mijn vraag. Mevrouw Mineur is be-

zig een nieuwe kerstboom op te tuigen om nog meer te controleren. Het wordt daardoor niet duidelij-

ker, maar juist onduidelijker. Wat ontbreekt er in het voorstel dat voorligt? Wat moet er veranderen en 

hoe moet dat dan veranderen, zodat het beter is? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat leg ik nu net uit. Wat wij willen, is het wegha-

len van personen die afhankelijk zijn van Gedeputeerde Staten, namelijk de chauffeur. Wij willen het 

gewoon in zo'n zwart kastje registreren, waarna de controlerende partij – dat zijn wij; dat is onze func-

tie – zelf kan bepalen wat er precies gebeurd is. De feiten zijn dan onomstreden en er is geen afhanke-

lijkheid van een werkgever. Dat is voor ons het essentiële punt.  

 

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Dit hele gesprek een hele tijd aangehoord heb-

bend, wil ik toch een opmerking maken. Het is in elk geval allemaal gebeurd voordat ik in Provinciale 

Staten zat. Wij hebben het allemaal tot in den treure besproken. Ik vind persoonlijk dat mevrouw Mi-

neur veel te ver gaat. Wat zij nu aantast is het vertrouwen. Er moet gewoon vertrouwen zijn. Natuur-

lijk zijn wij een controlerend apparaat en moeten wij kunnen controleren of er wel of niet gehandeld 

wordt volgens de verordening die nu voorgesteld wordt. Ik schaam mij echter haast voor hoe ver me-

vrouw Mineur hier nu gaat. Dat wil ik uitgesproken hebben. Ik vind dat het vertrouwen in het colle-

ge – het college is voor mij één: de gedeputeerden en de commissaris van de Koningin – nu neergezet 

wordt alsof men niet te vertrouwen is. Dat vind ik dieptreurig. Dat wilde ik gezegd hebben.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! De informatie waarover wij het nu hebben, is niet 

van mij afkomstig. Ik ben die informatie niet uit mijn duim gezogen. Ik loop die informatie niet te in-

terpreteren. Dit zijn gegevens die wij gewoon uit de krant hebben, maar het komt ook uit de gegevens 

die voor ons liggen. Het lijkt mij dat mevrouw Hoek de krant een beetje beter moet lezen. 

 

De heer PETERS (D66): Mijnheer de Voorzitter! De SP is een partij die groeit. Wij horen mevrouw 

Mineur vaak zeggen – ook de heer Meijer heeft het vaak gezegd – dat de toekomst van Nederland er 

na 12 september misschien heel anders uitziet. Ik vraag die ik zou willen stellen is of SP een datum 

heeft bedacht, op weg naar het kabinet van kameraad Roemer, waarop de SP eens constructief gaat 

zijn in plaats van alleen maar www.sp.nl.tegen is.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! De SP is de enige oppositiepartij die een tegenbe-

groting heeft ingediend met een groot aantal bijzonder constructieve ideeën. Ik vind het dus een beetje 

flauw dat de heer Peters mij dit voor de voeten werpt.  

 

De heer PETERS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dan wil ik mijn waardering uitspreken voor de heer 

Van Lunteren, die werkelijk alles heeft gedaan om alle fracties achter dit nieuwe voorstel te krijgen. 

Alleen de fractie van de SP gaat het niet ver genoeg. 
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Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat is zo. Ik heb ook grote waardering voor de heer 

Van Lunteren, maar ik ben het niet met hem eens. Ik heb er een andere opvatting over. Ik denk dat wij 

striktere regels moeten hebben om te voorkomen wat er nu gebeurd is. 

  

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog even opmerken dat ik natuurlijk de 

krant lees. Ik heb zelf een abonnement op het Algemeen Dagblad. Dat is ongeveer de enige krant waar 

het echt in gestaan heeft. Mevrouw Mineur weet net zo goed als ik dat het over het algemeen maar net 

is hoe de krant geïnformeerd wordt. Daarnaast heb ik in mijn werkzame leven ongeveer tien kranten 

per dag moeten doorploegen. Als je weet wat er aan de hand is, dan lees je in tien kranten een verschil-

lend verhaal. Dat wil ik nog gezegd hebben. Inderdaad, ook ik wil mijn waardering uitspreken voor de 

heer Van Lunteren, die dit zo voortvarend heeft opgepakt.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben een andere interpretatie gegeven aan de 

feiten. Dat laat ik verder aan mevrouw Hoek.  

De fractie van de SP koppelt een motie aan dit voorstel – deze verordening laat daartoe de ruimte, vol-

gens ons – om de statenvergoeding te verlagen. Er komen nu twee maanden waarin er geen activiteiten 

zijn in Provinciale Staten. Wij hoeven hier geen vakantiedagen voor op te nemen. Wij vinden het niet 

meer dan logisch dan dat Provinciale Staten, ook gezien de economische omstandigheden waarin wij 

zitten, kijken of er mogelijkheden zijn om onze vergoeding te verlagen. Wij hebben dat vandaag ook 

gedaan met de Vogelopvang. Wij doen het nu onze motie over de statenvergoeding. Wij stellen aan 

Provinciale Staten voor de eigen vergoeding, hetzij 20%, hetzij 15%, hetzij 10%, te verlagen. Ik heb 

daarvoor drie moties, die ik hierbij indien. 

 

Motie M19 (SP): Staten snijden 20% in eigen vlees 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van de Verorde-

ning rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden; 

 

overwegende dat; 

 grote delen van de Utrechtse bevolking en talloze instellingen geraakt worden door de economi-

sche situatie en de bezuinigingen door de overheid; 

 het beleid van de provincie hieraan bijdraagt; 

 Provinciale Staten hierin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben en zichzelf dus niet mogen 

ontzien; 

 

besluiten: 

de statenvergoeding structureel te verlagen met 20%; 

 

dragen het college op: 

deze wijziging te verwerken in alle van toepassing zijnde documenten. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

Motie M20 (SP): Staten snijden 15% in eigen vlees 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van de Verorde-

ning rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden; 

 

overwegende dat: 

 grote delen van de Utrechtse bevolking en talloze instellingen geraakt worden door de economi-

sche situatie en de bezuinigingen door de overheid; 

 het beleid van de provincie hieraan bijdraagt; 
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 Provinciale Staten hierin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben en zichzelf dus niet mogen 

ontzien; 

 

besluiten: 

de statenvergoeding structureel te verlagen met 15%; 

 

dragen het college op: 

deze wijziging te verwerken in alle van toepassing zijnde documenten. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

Motie M21 (SP): Staten snijden 10% in eigen vlees 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van de Verorde-

ning rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden; 

 

overwegende dat: 

 grote delen van de Utrechtse bevolking en talloze instellingen geraakt worden door de economi-

sche situatie en de bezuinigingen door de overheid; 

 het beleid van de provincie hieraan bijdraagt; 

 Provinciale Staten hierin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben en zichzelf dus niet mogen 

ontzien; 

 

besluiten: 

de statenvergoeding structureel te verlagen met 10%, 

 

dragen het college op: 

deze wijziging te verwerken in alle van toepassing zijnde documenten. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De heer VOORZITTER: De moties zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van de beraadsla-

gingen. De moties kunnen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een vraag voor mevrouw Mineur. Kan 

zij aangeven hoeveel uren per week zij besteedt aan het werk in Provinciale Staten? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Een dag ongeveer. Dat is een vraag die mevrouw 

Dik ook kan stellen aan bijvoorbeeld een voorzitter van een voetbalvereniging. Die steekt daar een he-

leboel vrije tijd in en dat doet hij met grote liefde en plezier en, wat mij betreft, veel waardering.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik maak er een groot bezwaar tegen dat me-

vrouw Mineur het werk van Provinciale Staten vergelijkt met de werkzaamheden van mensen die ac-

tief zijn voor een voetbalvereniging. Ik denk dat die vergelijking niet opgaat. Ik zou heel graag een 

verzoek willen doen aan de collega's. Dat is dan buiten de orde van de vergadering, dus ik zal het niet 

echt doen. Ik weet bijna zeker dat velen meer dan één dag per week besteden aan het statenwerk.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat kan. Ja. 

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Denkt mevrouw Mineur dat het mogelijk is 

voor mensen die een fysieke beperking hebben of mensen die zorgtaken hebben, hetzij voor kinderen, 

hetzij voor hun ouders, dat te combineren met betaalde arbeid? 
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Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Zeker. Ik werk bij een sociale werkvoorziening en 

ik zie dagelijks dat het mogelijk is. Ja.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mevrouw Mineur verzekeren dat het 

voor heel veel mensen niet mogelijk is. Ik zie heel veel mensen om mij heen die voor het statenwerk 

uren moeten inleveren op hun reguliere baan. Ik zie ook heel veel mensen die, hetzij door het zorgen 

voor ouders, hetzij door het zorgen voor kinderen, het statenwerk niet kunnen combineren met betaal-

de arbeid, juist vanwege die zorgtaken. De SP noemt zichzelf Socialistische Partij. Ik vind het eigen-

lijk een heel asociaal voorstel, waarbij zij verschillende doelgroepen, mensen met een fysieke beper-

king en mensen met zorgtaken, uitsluit van deelname aan Provinciale Staten.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk niet dat het de taak van Provinciale Staten 

om de kosten van mensen met een beperking, mensen die mantelzorg verrichten of die voor hun fami-

lie zorgen of een eventuele verhindering hebben om een reguliere arbeidsplaats te hebben, op te van-

gen. Wat wij hier doen is een vergoeding geven voor de uren die men verlet. Daarvoor is die vergoe-

ding bedoeld en niet om andere legitieme redenen tekortschietend inkomen te vergoeden. Daarvoor is 

de statenvergoeding niet bedoeld.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik maak er bezwaar tegen dat mevrouw Mi-

neur zegt dat Provinciale Staten geen sociale werkvoorziening zou zijn. Dat heb ik helemaal niet aan-

gegeven.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dan begrijpt me-

vrouw Dik mij verkeerd.  

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb alleen gezegd dat mensen in een be-

paalde situatie kunnen verkeren, waardoor het voor hen lastig is om het werk in Provinciale Staten te 

combineren met andere werkzaamheden. Ik vind dat Provinciale Staten een volksvertegenwoordigend 

orgaan is, waartoe mensen in principe gewoon toegang moeten kunnen hebben. Financiële redenen 

mogen daarvoor geen belemmering zijn. De fractie van de SP werpt die belemmering nu wel op, in het 

bijzonder voor de doelgroepen die ik zojuist genoemd heb.  

 

De VOORZITTER: Uw punt is duidelijk.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Als de moties niet worden aangenomen, gaat 

mevrouw Mineur dan zelf die percentages die zij voorstelt terugbetalen aan de provincie? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik ga dat overleggen met mijn fractie. Dat is een 

goed idee. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het eigenlijk wel eens met me-

vrouw Mineur als zij zegt dat je hier eigenlijk niet moet zitten voor het geld. Uiteindelijk moet je toch 

op z'n minst iets hebben wat jou drijft om het een en ander te willen doen voor de publieke zaak. Daar-

in ben ik het met haar eens. 

Waarin ik het niet met mevrouw Mineur eens ben, is het volgende. Ik moet een beetje zoeken naar de 

juiste woorden. Wij willen heel graag dat mensen uit alle lagen van de bevolking, uit alle beroeps-

groepen, geïnteresseerd zijn om dat stukje volksvertegenwoordiging op zich te nemen. Ik vind het las-

tig. Stel, je neemt iemand hier uit ons midden, die jarenlang voor Shell heeft gewerkt en aan dat ni-

veau gewend is. Dan vraag je aan zo'n persoon met een gigantische ervaring: "Wil je alsjeblieft voor 

onze partij in de Staten gaan zitten?" Kun je dan ook zeggen: "Joh, doe het voor een euro of twee per 

uur." Dat kun je niet maken. Daarmee doe je enorm afbreuk aan de kwaliteit van de mensen die hier 

zitten. Dat is één.  

Twee. Ook hierop wil ik graag een reactie hebben. Ik dacht altijd dat de SP voor een groot deel de af-

dracht aan de partij moest doen. Wat stelt mevrouw Mineur dus precies voor? Moeten wij met elkaar 

minder gaan doen en dat zij … ? Ik bedoel, zij merkt er voor de rest toch helemaal niks van?  
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Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Zeker wel. 

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wat merkt mevrouw Mineur daar nu van? 

Een heel groot gedeelte van haar vergoeding gaat toch gewoon naar de partij.  

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb aan mevrouw Mineur ofwel aan 

de SP de vraag: wat zijn de argumenten dat een politicus, of het een PS-lid, een GS-lid of wat ook is, 

die zijn zaak ten dienste van de maatschappij … ? Ik zie het namelijk gewoon als een vorm van werk. 

Gelukkig mag daarin een stuk gedrevenheid zitten, maar dat moet je eigenlijk ook hebben in je regu-

liere werk. Wat is de reden dat je daarvoor niet een reële vergoeding zou krijgen? 

Daarnaast, en ik kan dat als mijn eigen voorbeeld geven: mijn andere baan is een 0,8 fte. Ik kan u ver-

tellen dat ik het met 0,2 fte, zeker als eenmansfractie, hier absoluut niet red. Dus, wat is de argumenta-

tie: waarom zou je het voor minder moeten doen, terwijl je in 's lands belang, dus voor alle inwoners, 

serieus bezig bent? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Een statenvergoeding is bedoeld om verlet te ver-

goeden. Als iemand inderdaad niet kan werken, dan wordt dat vergoed. Wat dat betreft, haak ik met-

een maar even aan bij die mijnheer die bij Shell gewerkt heeft. Ik kom toch weer terug op het voor-

beeld van de voetbalvereniging. Als iemand besluit om veel tijd te besteden aan een voetbalvereniging 

of een bestuur van een culturele organisatie of een organisatie als Amnesty, dan doet men dat vrijwil-

lig. Dat kan heel veel van die mensen vragen. Daarvoor kan men behoorlijke kwalificaties nodig heb-

ben. Hier in Provinciale Staten staat daar een vergoeding tegenover. Dat kan, dat mag. Het werk ge-

beurt overdag, dus het is inderdaad redelijk dat als men verlet moet vragen, daar een vergoeding te-

genover staat. Het is echt niet zo, hoe nuttig en belangrijk en veeleisend dit werk ook is – en dat erken 

ik onmiddellijk – dat je er daarom meteen een fors bedrag voor moet krijgen. Dat is niet zo. Dat ben ik 

niet met de heer Van Wikselaar eens.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het is een interessante discussie. Het is zo dat 

de wetgever heeft bepaald dat Provinciale Staten kunnen besluiten de vergoeding voor de statenleden 

met 20% te verlagen. Ik wijs er echter op dat dit niet per motie kan. Ik dacht daarnaast, los van het in-

teressante debat, dat ik graag wil voeren met mevrouw Mineur, dat wij het over de dienstauto's had-

den. Ik verzoek u, voorzitter, met mij te constateren dat de vergoeding voor statenleden niet per motie 

verlaagd kan worden. Dan zal de rechtspositieregeling van de provincie namelijk aangepast moeten 

worden. Wat mevrouw Mineur hier voorstelt, kan technisch helemaal niet. Ik vind het ook een beetje 

zonde van de tijd. Het leidt erg af van het onderwerp, het belangrijke maatschappelijke onderwerp, 

waarover wij het nu zouden moeten hebben. Ik ga graag met mevrouw Mineur het debat aan, maar niet 

nu.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het onderwerp waarover wij het nu hebben, is de 

rechtspositieregeling van staten- en commissieleden en gedeputeerden. Het lijkt mij wel degelijk rele-

vant.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Als dat zo is, dan moet mevrouw Mineur een 

amendement indienen over het artikel waarop dit betrekking heeft. Dan moet zij niet een motie indie-

nen. Dat werkt technisch gewoon niet zo. Ik verzoek u, voorzitter, en de griffier dat duidelijk te maken 

aan mevrouw Mineur.  

 

De VOORZITTER: Mijnheer Driehuijs, het is zo dat u gelijk heeft. Als de Staten de verordening in 

deze zin willen wijzigen, dan moeten zij inderdaad een amendement met een tekst aanleveren. Me-

vrouw Mineur heeft ervoor gekozen een motie in te dienen met het verzoek aan het college alle stap-

pen te nemen die leiden tot 20% verlaging. Dit is via een omweg dus wel mogelijk, maar als de motie 

aangenomen zou worden, dan is het aan het college daartoe een voorstel voor te bereiden. Dat komt 

dan opnieuw in de Staten. Dat zou dus wel kunnen, maar dat is vandaag op deze manier niet te beslui-

ten. Dan moet het inderdaad een amendement zijn.  
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De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat mevrouw Mi-

neur erg hoog intelligent is, want zij kan deze job in één dag per week doen. Ik moet zeggen: ik ken 

weinig fractievoorzitters in mijn coalitie die dat voor elkaar krijgen. Los daarvan meent zij ook een 

mening te hebben over de manier waarop wij onze tijd besteden. Zij zegt dat wij de komende maanden 

in een reces zitten. Ik kan haar verzekeren dat ik deze week nog drie afspraken heb en dat ik minstens 

nog twee dagen bezig ben. Ik snap niet hoe zij aan al die gegevens komt.  

Los daarvan heb ik nog een vraag. Mevrouw Mineur suggereert dat wij 15% moeten inleveren. Ik 

neem aan dat zij haar eigen politieke partij ook vraagt of zij de vaste vergoeding met 15% wil vermin-

deren. Ik kan het ook niet rijmen met datgene waarover wij in het verleden spraken, namelijk het ver-

minderen van het aantal statenleden. Daar was de SP tegen. Dat zou een mooie reductie van de kosten 

geven. Nogmaals, mijn vraag is: vraagt zij haar eigen politieke partij ook om 15% mindering? 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het is zo dat wij, wanneer wij onze statenvergoe-

ding ontvangen, bepalen wat wij met dat geld doen. Dat zal ook zo zijn bij de heer Barneveld Bink-

huysen: hij bepaalt zelf wat hij met dat geld doet. Wij krijgen hetzelfde bedrag. Wij hebben daarover 

de afspraak gemaakt dat wij een deel van dat geld afdragen. In ons geval is dat de helft. Als wij minder 

binnenkrijgen, dan geven wij nog steeds de helft aan onze partij. Dat is de afspraak die wij hebben en 

ik steun die van harte. Ik zie niet in waarom dat van belang is voor deze discussie. Ik krijg een bedrag 

binnen en ik geef het geld weer uit. Daar gaat de heer Barneveld Binkhuysen niet over.  

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal de vraag anders stel-

len. Mevrouw Mineur suggereert dat wij vrijwillig 15% tot 20% afstand doen van het honorarium dat 

wij hier krijgen. Of het veel of weinig is, laat ik buiten beschouwing. Het is echter haar suggestie op 

wat wij doen, en ik verwacht van haar niet meer of minder, dat zij haar eigen honorarium ook met 15% 

met 20% gaat verminderen en meer afdraagt aan haar partijkas.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Daarover gaat de heer Barneveld Binkhuysen he-

lemaal niet.  

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Nee, en mevrouw Mineur 

gaat niet over ons salaris.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Nee, daar ga ik niet over, maar ik doe wel een 

voorstel om onze vergoeding aan te passen. Daartoe laat de wet de mogelijkheid.  

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dan doe ik het voorstel dat 

mevrouw Mineur haar salaris gewoon in onze kas doet dan wel in de provinciekas. Wij kunnen nog 

wel wat geld gebruiken.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik bepaal wat ik doe met het geld dat ik krijg. Ik 

stel voor dat wij het bedrag dat wij hier gezamenlijk ontvangen, verminderen. Daartoe geeft de wet de 

mogelijkheid. Ik stel voor daarvan gebruik te maken.  

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind de woorden van me-

vrouw Mineur als muziek in de oren klinken als zij zegt: ik bepaal wat ik doe met mijn geld. Ik zou 

graag willen dat zij bij andere onderwerpen daar ook zo over dacht en dat wij konden bepalen wat wij 

zouden willen.  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Aangezien iedereen hier zijn reactie geeft op dit 

voorstel, denk ik dat ik dat ook maar moet doen. Ik doe dat op persoonlijke titel, want wij hebben dit 

niet kunnen bespreken in de fractie. Ik heb altijd, zoals sommigen zich zullen herinneren, gepleit voor 

een enorm goede vergoeding voor ons statenwerk. Collega Doornenbal meldde er al iets over. Ik heb 

zelf vaak het voorbeeld aangehaald van de chef van Albert Heijn, die thuis moet kunnen komen niet 

met het idee van 'ik heb minder verdiend dan vroeger, hoe goed de zaak ook is', maar 'ik ben in ieder 
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geval gelijk gebleven'. Desondanks voel ik wel wat voor de symbolische beweging die in deze gedach-

tegang zit. Ik ben daarin misschien afwijkend ten opzichte van allen. Het grote bezwaar dat ik er tegen 

heb, is het gedwongen karakter ervan. Persoonlijk zou ik zoiets wel kunnen steunen, maar ik vind dat 

je hiermee de normen van het met elkaar omgaan overschrijdt, omdat wij dan eigenlijk een uitspraak 

doen over de vergoeding – die vergoeding is door de wetgever bepaald – die anderen krijgen. Dan kun 

je wel een bepaling hebben dat je er onderuit kunt, maar het is uiteindelijk toch de Tweede Kamer die 

bepaald heeft wat wij allen hiervoor krijgen, los van de rechtspositie, verwachtingen en noem al die 

dingen maar op. Ik vind het werkelijk niet in de collegiale verhoudingen hier passen dat wij hier be-

sluiten dat bijvoorbeeld de VVD-fractievoorzitter minder krijgt dan hij eerst dacht. Ik vraag mij dan 

ook af waarom de fractie van de SP niet een andere route gekozen heeft, namelijk het voorstel dat wij 

een brief sturen naar de Tweede Kamer, waarin wij ervoor pleiten dat de vergoeding naar beneden 

gaat, om de redenen die zij genoemd heeft. Mevrouw Mineur zou mij daarbij aan haar zijde vinden. 

Op deze wijze is het echter gewoon afdwingen; leuke symboolpolitiek. Het stond al op de SP-website 

voordat zij de motie had ingediend. Daar houd ik niet van, maar ik kan wel waardering hebben voor 

het symbolisch gebaar. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het is nog steeds een voorstel aan Provinciale Sta-

ten dat ik hier indien. Zij kunnen daar ja of nee op zeggen. De wetgever heeft hier de mogelijkheid ge-

laten het bedrag dat wij ontvangen, te verhogen of te verlagen. Het zou fijn zijn als daar een meerder-

heid voor was, omdat de Staten ook erkennen dat wij te maken hebben met een zomerreces, waarin wij 

geen verplichtingen hebben. Het is natuurlijk aan de heer Barneveld Binkhuysen en aan ons allemaal 

te bepalen hoe wij onze eigen agenda inrichten. Er zijn echter geen verplichtingen in de zin van sta-

tenvergaderingen die ons dwingen hier aanwezig te zijn.  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik kwam hier om een procedureel punt te ma-

ken, maar – en dat moet mij van het hart – als mevrouw Mineur denkt dat het statenwerk bestaat uit 

het alleen hier in deze zaal zitten, dan heeft zij een andere opvatting over statenwerk dan de fractie van 

de PvdA.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat zei ik niet. 

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! In elk geval zei u, voorzitter, dat de motie ei-

genlijk wel een amendement had kunnen zijn, maar dat het wel kan op deze manier. Er staat hier: 

"draagt het college op de wijziging te verwerken in alle van toepassing zijnde documenten". Mijn punt 

is dat het college nooit een verordening kan wijzigen. Dat is een recht dat is voorbehouden aan de Sta-

ten. Ik kom er dus op nog een keer terug. Wat de technische uitwerking betreft: dat kan helemaal niet. 

Nogmaals, wij gaan graag het debat aan met mevrouw Mineur, maar dan moet zij een initiatiefvoorstel 

of een amendement indienen bij de begrotingsbehandeling, maar niet dít, waarin zij symboolpolitiek 

bedrijft, zoals sommigen het kwalificeren, over een percentage, waarover wij overigens graag met haar 

willen praten. Wij zouden elkaar daarin misschien kunnen vinden of misschien ook niet. Wat me-

vrouw Mineur hier voorstelt, kan echter niet. Ik vind het zo zonde van de tijd die wij hieraan besteden.  

 

De VOORZITTER: In technische zin heeft u volkomen gelijk. De Staten stellen verordeningen vast en 

niet Gedeputeerde Staten. 

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Gezien de reacties uit de zaal, merk ik dat er weinig 

draagvlak is voor mijn voorstel. In die zin lijkt het mij inderdaad zinnig dat ik in elk geval in gesprek 

ga met de heer Nugteren en met misschien meer mensen van de fractie van de PvdA om te zien wat 

wij hiermee kunnen doen. Ik overleg met mijn fractie.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dit is een onderwerp geweest dat 

het begin van het jaar, en ook mijn agenda, redelijk gedomineerd heeft. Desalniettemin denk ik dat het 

goed is dat wij uiteindelijk hierover spreken en tot besluitvorming komen. Om in de bewoordingen te 

blijven, zoals de heer Dercksen het net zo mooi formuleerde met die metafoor van 2010, dacht ik dat 

het misschien aardig was het ook maar op 2012 van toepassing te verklaren.  
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Het was niet in 2012 dat de PVV iets op de agenda zette; het was de journalist, die nu achter in de zaal 

zit, die dit verhaal neerzette. Het was niet in 2012 dat de PVV met oplossingen kwam, maar het was 

deze gedeputeerde – dit college – die vervolgens met oplossingen kwam. Het was ook niet 2012 dat de 

heer Dercksen het merendeel van de gelden die aan de Belastingdienst betaald waren, terugkreeg over 

de jaren 2010 en 2011 van de Belastingdienst. Nee, het was deze gedeputeerde – dit college – die het 

geld van de Belastingdienst heeft teruggehaald.  

Het is mooi om in de politiek te zitten om dingen te constateren en neer te zetten en er mooie politiek 

over te bedrijven, maar het gaat uiteindelijk ook om de dingen die je vervolgens doet. Ik ben in elk ge-

val blij met de waardering die daarvoor door een aantal fracties is uitgesproken. Het was inderdaad 

knap werk. Het is zo, buiten het feit dat de politiek dingen op de agenda kan zetten, dat het soms bin-

nenkomt van buitenaf. Ik denk dat wij op basis daarvan goede discussies hebben gevoerd. Er is juist 

een lange discussie gevoerd vanuit de fractie van de SP dat er meer controle moet zijn, er moet meer 

controle zijn. Ik constateer één ding, namelijk dat eigenlijk alles voorhanden is geweest om deze con-

trole uit te voeren. De Staten hebben kritiek dat zaken anders hadden gemoeten en dat er niet naar de 

letter, maar ook naar de geest zou moeten worden geopereerd. Om dat te kúnnen concluderen, moeten 

de Staten dus ook in staat zijn geweest om die informatie te hebben. Die informatie is op diverse ma-

nieren bij de Staten gekomen: via de publicaties die al op het web stonden, via de media. De Staten 

zijn dus op verschillende manieren in staat die informatie te krijgen en zij zijn dus in staat hun oordeel 

daarover te vellen. Dus het constateren van het feit dat de Staten niet over die informatie beschikten, 

kan niet aan de orde zijn, want dan zouden wij op dit niveau ook niet het debat kunnen voeren. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil één opmerking plaatsen. Ik vroeg de heer 

Barneveld Binkhuysen wat het verschil was tussen 2010 en 2012. Toen was het de heer Barneveld 

Binkhuysen die onder andere noemde dat onze aanwezigheid in de Staten een van de verschillen was. 

Dat heb ik niet zelf naar voren gebracht. 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat is de constatering van de heer 

Barneveld Binkhuysen. Mijn constatering is hier dat in 2012 niet de PVV dit punt op de agenda heeft 

gezet. Het is een oplettende journalist geweest die uit stukken bij het ministerie van Binnenlandse Za-

ken en Koninkrijksrelatie heeft geconcludeerd dat hier wat aan de hand was. Daar kunnen wij van alles 

van vinden. Vervolgens heeft dat hier geleid tot een politieke discussie, waarin de fractie van de PVV 

een heleboel vragen heeft gesteld. Het is het college geweest dat, in nauwe samenwerking met de Sta-

ten, een regeling heeft opgesteld en er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat het belastinggeld terug-

kwam. De heer Dercksen suggereerde alleen maar dat er van alles gebeurde, maar volgens mij hebben 

wij heel duidelijk kunnen weerleggen richting de Belastingdienst dat er geen oneigenlijk gebruik ís 

geweest van de dienstauto's.  

 

De heer DERKCSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Hier is mijn tekst. Daar staat in: "en opgejaagd 

door de publieke opinie". Daaraan heb ik vervolgens toegevoegd, omdat de heer Barneveld Binkhuy-

sen onze partijnaam noemde: "de PVV-fractie". Dat is wat er gezegd is.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Die kopt de heer Dercksen inder-

daad mooi in. Ik neem die kopbal nu weer van hem af. Zo is het namelijk niet. Het is altijd goed bij de 

feiten te blijven en gewoon te constateren wat is dat is. Ik constateer dat de heer Barneveld Binkhuy-

sen dat inderdaad gesuggereerd heeft, ik constateer dat het een krantenartikel was dat dat neergezet 

heeft en dat vervolgens het college een brede discussie – dus niet alleen gevoerd door de PVV, die er 

niet bij was – heeft gevoerd met alle andere partijen die er destijds bij de besluitvorming wel bij waren 

en die vervolgens exact hetzelfde van buiten naar binnen hebben gebracht. Ik constateer ook dat het 

college dat vervolgens tot een opdracht heeft genomen en die opdracht hier heeft neergelegd. Ik vind 

dat het zuiver is die lijnen hier recht neer te leggen.  

 

Er ligt een aantal vragen over de regeling. Wij hebben de regeling op een aantal punten nog iets verder 

verscherpt. Ik vind het fijn dat wij dat in het hele proces in een goede afstemming met elkaar hebben 

gedaan, juist vanwege het feit dat dit veel losmaakt.  
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Een punt dat ik door een aantal fracties heb horen noemen betreft de discussie over die boete en het 

opleggen ervan. Het punt dat daar met name achter zit, is dat vanuit de Belastingdienst een heel be-

langrijke randvoorwaarde is dat er zoiets moet zijn, zoals dat ook geldt bij andere bedrijven. Op het 

moment dat je een regeling hebt, moet er op die regeling een sanctie staan. Hoe je dat organiseert is 

echter lastig. Gekscherend hebben wij bij de Belastingdienst gezegd dat de sanctie in de politiek eigen-

lijk heel helder is. Als je namelijk met elkaar een afspraak maakt en je gaat over die afspraak heen, dan 

is er meestal een behoorlijk scherpe sanctie. Toch hebben wij gemeend dat te moeten doen op dezelfde 

manier waarop het in het bedrijfsleven gaat. Wij vonden dat wij in de persoon van de algemeen direc-

teur iemand hebben die wij daarmee binnen de organisatie kunnen belasten. Ik vind dat wij met de 

suggestie die vanuit de fractie van het CDA kwam om te kijken of je dit mogelijk bij de subcommissie 

voor de jaarrekening kunt neerleggen – daar verschijnt natuurlijk ook onze accountant bij – dat deel 

goed afgekaderd hebben. Dus op de vraag van de fractie van de PvdA of het kan zonder dat systeem, 

zeg ik: "Nee, dat kan niet, vanwege het feit dat dit een randvoorwaarde is van de Belastingdienst om 

tot deze afspraken te kunnen komen."  

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag even reageren op dit punt. Ik heb 

niet gevraagd: kan het zonder het systeem. Mij ging het om de inrichting van het systeem. Dat er een 

boete moet komen, is mij helder. Mijn vraag was of het verstandig is als politiek bestuur de vraag of er 

een boete moet komen neer te leggen bij een ambtenaar, hoe hoog ook. Ik heb niets tegen de provin-

ciesecretaris, integendeel, maar de vraag is of dat zuiver is.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is natuurlijk in principe de 

rol die de provinciesecretaris heeft. Hij is er binnen het college – en daarmee als lid van het college –

 mede voor om ons op die punten te wijzen. Daarom hebben wij gezegd dat hij bij uitstek de persoon 

is om dit neer te leggen.  

De heer Driehuijs vroeg daarnaast terecht hoe het zit met de controle van de Belastingdienst. In princi-

pe heeft de heer Driehuijs daarmee inderdaad zijn systeem, want die boete moet binnen de organisatie 

belegd zijn; zo zit dat nu eenmaal. De Belastingdienst voert die inspecties uit. Het zal wat lastig wor-

den als de Staten de Belastingdienst elk jaar gaan vragen te vertellen dat wij niet over de schreef zijn 

gegaan. Ik denk echter ook – en daarover sprak mevrouw Hoek treffende woorden – dat wij op een 

gegeven moment vertrouwen in elkaar moeten hebben en dat wij werken op basis van de regelingen 

zoals ze er zijn. Volgens mij heb ik net heel duidelijk betoogd dat het goed aannemelijk te maken is 

dat dat ook gebeurt. 

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Kan ik het zo begrijpen dat de gedeputeerde ei-

genlijk zegt dat hetgeen over de provinciesecretaris is gezegd, is zoals het is. Er is nauwelijks iemand 

anders aan te wijzen die dat kan. Daar kan ik nog wel in meevoelen. Is echter een variant daarop dat de 

provinciesecretaris een bepaalde rapportage samenstelt en dat die rapportage gestuurd wordt, zoals de 

suggestie die gedaan is, naar het fractievoorzittersconvent of de rekeningencommissie. Dan kan men 

zich er daar een politiek oordeel over vellen. 

  

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het punt is alleen, dat dat altijd 

bij afwijking zal zijn; het is namelijk de boete die wordt opgelegd. Voor de reguliere zaken zullen wij 

vragen, zoals ik al heb toegezegd, of de accountant daaraan wat aandacht kan besteden in de jaarreke-

ning, althans voor dat deel. Dat kunnen wij dus doorgeleiden. 

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat het ook zinnig is, als er niets aan de 

hand is, dat gewoon gemeld kan worden: er was niets aan de hand.  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Prima, het is geen probleem dat 

toe te zeggen. Ik stel voor dat wij dat inderdaad meenemen: als er boetes zijn geweest, dan geven wij 

die direct door. Wij doen elk jaar verslaglegging of er sprake is geweest van boetes, dus zo niet, dan 

weten de Staten dat ook. Dat is geen probleem. 

Er is gezegd dat er niet naar de letter, maar ook naar de geest moet worden gehandeld. Er is hierop een 

expliciete toezegging gevraagd. Ik geef die toezegging zelf in elk geval. Ik denk dat ik daarmee na-



 152 

mens het hele college mag spreken. Bij elke regeling die je hebt, werk je naar eer en geweten. Je voert 

niet alles naar de letter uit. Je kijkt hoe je dat op een zo goed mogelijke manier doet die je bij jezelf 

vindt passen. Ik denk dat ik die toezegging namens het hele college hier mag doen.  

 

Er is een lange discussie geweest over de vraag hoe zo'n systeem van een black box eruit ziet. Ik moet 

bekennen dat ik dat toevallig weet. Je moet inderdaad aangeven of het privé of zakelijk is. Dat was nu 

net hetgeen ik lastig vond aan het hele systeem. Dat heeft in het verleden tot heel veel discussie met de 

Belastingdienst geleid. Ik heb dat punt expliciet gemaakt, omdat ik voor mijzelf ook zoiets had van: 

dat maakt het wel veel gemakkelijker. Je komt dan echter telkens weer in een discussie terecht. Er 

werd ook gevraagd hoe het komt dat het in de stad Utrecht wel kan werken. Wij zitten hier wat verder 

van onze woonplaatsen af. Het komt met enige regelmaat voor dat hier twee gedeputeerden in één auto 

vertrekken en worden losgezet. Het blijkt erg lastig te zijn voor de Belastingdienst om dat te door-

gronden. Dat was, toen wij het hele verhaal met terugwerkende kracht met de Belastingdienst hebben 

besproken over de afgelopen jaren, het element waarbij wij het langst hebben stilgestaan om dat tussen 

de oren van de Belastingdienst te krijgen. Wij zijn van mening, samen met de Belastingdienst, dat als 

je de uitvoering ervan op een fatsoenlijke manier blijft doen, een black box daartoe niet bijdraagt. Ei-

genlijk gaat deze regeling verder, want hiermee verbieden wij volledig het privé-gebruik. Dat betekent 

dat de 500 kilometer die tot 1 januari nog privé gereden zouden mogen worden, niet gereden mogen 

worden met de auto. Eigenlijk is de regeling hiermee strenger dan de systematiek die normaal geldt bij 

de black box. Je kunt eigenlijk zeggen dat het college al op de manier werkt, zoals staat in het 'wan-

delgangenakkoord' en al die andere termen die eraan gegeven worden. Op die manier gaat het college 

er dus al mee aan de slag. 

Er is voorts een motie ingediend, waarin wordt opgeroepen dat declaraties die buitensporig zijn moe-

ten worden terugbetaald. Dat is lastig. Wat moet ik daaronder verstaan? Als zo'n motie dan wordt in-

gediend, dan moet daarin explicieter staan wat wel en wat niet terugbetaald moet worden. Dat wordt 

nu erg in het midden gelaten. Dat wordt erg gissen. Als dat omschreven wordt, dan zou ik zeggen: 

"Wees er heel helder in." Nu blijft het allemaal erg vaag in de motie die hier is neergelegd.  

 

Er is discussie gevoerd over de statenvergoeding. Ik denk dat het verstandig en gepast is dat ik daar 

buiten blijf. Het staat natuurlijk iedereen vrij. Ik vind het als gedeputeerde Financiën natuurlijk niet 

erg als de fractie van de SP zegt dat de provincie 20% van haar krijgt. Dat neem ik graag van haar aan. 

Dan mag zij van mij natuurlijk ook aangeven waaraan wij dat uitgeven.  

 

De VOORZITTER: Wenst iemand woordvoering in tweede termijn? 

 

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoef geen tweede termijn. Ik had nog ge-

vraagd of de gedeputeerde aan de slag wilde gaan met de alternatieve auto's die onze fractie heeft aan-

gedragen. Kan de gedeputeerde ook iets zeggen over het vervangingsmoment van de huidige auto's? 

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat was inderdaad het punt 

waarbij ik aangaf dat iemand uit de fractie van de heer Driehuijs net niet zo voetbalminded is als ik 

zelf. De avond van Nederland-Duitsland is namelijk precies uitgezocht wat de kosten van de auto's 

waren. Ik heb toen al toegezegd, en dat doe ik nu weer, dat wij dat meenemen. Ik weet niet precies hoe 

het zit met de looptijd, omdat ik op dit moment bezig ben te kijken of wij misschien van lease naar 

aankoop kunnen gaan en of dat mogelijkerwijs een stuk besparing oplevert voor het gehele wagenpark. 

Ik heb de voorzitter van de PvdA ook toegezegd dat ik de suggesties van de PvdA daarin meeneem en 

dat ik verwacht dat ik na de zomer daarop een helder antwoord kan geven.  

 

De VOORZITTER: Geen woordvoeringen in tweede termijn? Dan sluit ik de beraadslagingen over dit 

onderwerp.  

 

Statenvoorstel Eindverslag Evaluatiecommissie Vergader- en werkwijze Provinciale Staten van 

Utrecht. 
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De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij een mooi tijd-

stip om het eens over de vergader- en werkwijze te hebben. Het huidige statenvoorstel is het resultaat 

van de wens van de Staten om de vergader- en werkwijze op een aantal punten te verbeteren. De 

commissie heeft zich hierover uitgebreid gebogen – dat heb ik zelf mogen meemaken – en is met een 

aantal voorstellen gekomen hierin tegemoet te komen, bijvoorbeeld om de spreektijd in de tweede 

termijn voor alle partijen tot twee minuten te beperken. De fractie van de VVD steunt de voorstellen 

en zegt: "Laten wij nu maar eens snel aan de slag gaan en onze tijd besteden aan zaken en problemen, 

waarbij de burgers van Utrecht daadwerkelijk gebaat zijn."  

Laten wij als Staten bedenken: goede regels zijn prima, maar het gaat natuurlijk om de cultuur, waar-

voor wij samen verantwoordelijk zijn, en niet om al die regels.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben geneigd op de vorige spreker te reageren: 

minder regels, minder regels. Ik zou willen dat de VVD af en toe eens iets anders te melden had. Dat 

hebben wij echter wel, al zal ik het kort houden. Het is laat, wij willen naar huis, maar het is wel be-

langrijk hoe wij met elkaar vergaderen. 

Wij steunen dit stuk. Wij vinden het een goed stuk. De commissie heeft goed werk gedaan. Er staan 

een heleboel goede dingen in. Het is goed dat er geëvalueerd is en dat het in het vervolg allemaal een 

stukje beter kan. Wij vinden het fijn dat de procedures niet gericht zijn op het beperken van het poli-

tieke debat, maar juist op het vergroten van het politieke debat. Wij zouden graag zien dat het over een 

jaar geëvalueerd wordt en dat wij dan eens kijken of het dan beter gaat of dat er nog wat verbetersla-

gen gemaakt kunnen worden.  

 

Inhoudelijk. Er was de vorige keer wat discussie over het indienen van moties alleen in de tweede ter-

mijn. De fractie van de PvdA vindt toch niet dat dat zo nodig moet. Wij zien er wel wat voordelen in, 

maar wij vinden dat wij dat gewoon vrij moeten laten. Je kunt je moties en amendementen indienen 

wanneer het je goeddunkt.  

Ik heb nog een paar dingen. Een ding is vandaag al voorbij gekomen. Toen waren er twee aangehou-

den moties en kwamen wij erachter dat dat niet kon. Ik wil daar toch nog een keer aandacht voor vra-

gen. Wat gaan wij daar dan wel mee doen? Moties kunnen worden aangehouden of ingetrokken. Wat 

gebeurt er met die moties als wij over twee of drie statenvergaderingen denken dat het onderling over-

leg toch niet zo is verlopen als wij wilden en dat wij die moties opnieuw willen indienen? 

 

De VOORZITTER: Dan dient u de motie opnieuw in. 

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dan is die motie misschien vreemd aan de orde 

van de dag doordat het onderwerp op dat moment niet wordt behandeld. 

 

De VOORZITTER: U kunt altijd een motie vreemd aan de orde van de dag indienen. 

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb hier gelezen dat wij dat nu juist niet gaan 

invoeren, maar afschaffen. Dus iets afschaffen wat nooit is ingevoerd. Dat kan dus niet.  

 

De VOORZITTER: Het lijkt mij goed dat de heer Balemans hierop het antwoord geeft.  

 

De heer DE VRIES (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Laten wij dan maar afwachten wat de heer Bale-

mans hierover zegt.  

 

Ik heb een paar keer gelezen dat ingevoerd is de quote "onderwerpen die de provincie aangaan". Ik 

ben daar natuurlijk niet tegen, maar de gedachte drong zich op: wat was het probleem dan, wat is er 

gerepareerd, wat was er stuk? 

Op pagina 12 staat dat ter sprake is gekomen dat gedeputeerden in tweede termijn te breedvoerig ant-

woord geven. Tot mijn intense spijt zie ik niet wat daar als oplossing naar voren wordt gebracht. Het 

probleem wordt wel naar voren gebracht, maar niet de oplossing. Het zou mooi zijn dat de commissie 

daarvoor een oplossing bedenkt.  
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Op pagina 16 lees ik het interessante punt van het niet bespreken van iets in de commissie. Er is een 

onderwerp en vanwege de informatieplicht wordt het aangeboden aan Provinciale Staten, maar niet 

besproken. Dat wil niet zeggen dat Provinciale Staten daarmee inhoudelijk hebben ingestemd. Als het 

niet wil zeggen dat wij ermee instemmen, wat wil het dan wel zeggen? Ik zie het op de agenda, maar 

wij bespreken het niet en het is voorbij. Wat is het dan wel? Het wekt in mijn ogen namelijk de indruk 

dat wij het wel goedgekeurd hebben.  

 

Het laatste punt dat ik wil bespreken, en waarop ik graag een reactie wil krijgen van andere partijen, is 

de interpellatie. Begrijp ik goed dat gepromoot wordt dat wij dit vaker doen? Ik lees: "in beginsel ja". 

Dat zijn dingen waar wij niet erg van houden. Zeg dan gewoon ja. Als een partij – of meer partijen –

 een interpellatie aanvraagt, dan vindt de fractie van de PvdA dat er een interpellatie moet zíjn. Alleen 

bij ongelooflijk hoge uitzondering hoort het "In beginsel ja". Wat is het beeld van andere partijen hier-

bij? Zeggen andere partijen dat wij het hierover wel kunnen hebben of zeggen zij dat zij misschien 

geen interpellatie willen hebben als maar één partij erom vraagt of dat de interpellatie niet moet 

plaatsvinden als het onderwerp niet zo erg interessant is. Ik wil er dus wat duidelijkheid over hebben: 

wat vinden wij er met z'n allen van? De fractie van de PvdA vindt dat als ook maar één partij een in-

terpellatie wil aanvragen, wij dat gewoon moeten doen.  

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De commissie Balemans, die de verga-

der- en werkwijze onder de loep heeft genomen, heeft haar werk prima gedaan. Om de cultuur te ver-

anderen is het handig de structuur te wijzigen dan wel scherper te formuleren. Inmiddels werken wij 

op een iets andere manier. Dat komt de vergaderorde ten goede.  

Wat de fractie van het CDA betreft zijn de werkzaamheden van de evaluatiecommissie nu ten einde en 

zien wij de meerwaarde van het instandhouden van de commissie, als tijdelijk adviesorgaan van het 

presidium, niet zo. Ons lijkt het presidium mans genoeg om oplossingen te vinden voor mogelijke 

nieuwe vraagstukken. Wij moeten oppassen dat wij het allemaal niet te erg gaan institutionaliseren. 

Dan maken wij de kuur nog groter dan de kwaal. Ik hoop dat de heer Balemans daar even op in wil 

gaan. 

 

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van D66 is altijd een groot voor-

stander geweest van de aanpassingen in de vergader- en werkwijze van Provinciale Staten, die de afge-

lopen jaren door de commissie Balemans zijn voorgesteld en die inmiddels ook zijn doorgevoerd. Wij 

kunnen ons ook in grote lijnen vinden in de evaluatie die nu door de evaluatiecommissie is uitgevoerd. 

De wens om te komen tot een meer open debatcultuur en tot efficiëntere vergaderingen, is voor een 

groot deel gerealiseerd. Het is niet altijd een geweldig debat, maar daaraan zijn wij als Staten ook zelf 

debet. Verbeteringen moeten wij ook bij onszelf zoeken.  

 

De wijzigingen die worden voorgesteld voor de statenvergaderingen begrijpen wij, op één na. De frac-

tie van D66 is het niet eens met de opmerking dat de voorzitter in principe slechts twee interrupties per 

statenlid toestaat per agendaonderwerp. Het lijkt erop dat wij dat misschien niet helemaal goed hebben 

gelezen. Kan de voorzitter dit nog eens toelichten, want wij zien de meerwaarde hiervan voor het de-

bat niet.  

De fractie van D66 is het met een groot deel van de commissie eens dat veel van de mondelinge vra-

gen die bijvoorbeeld het afgelopen jaar zijn ingediend niet urgent waren of reeds uitgebreid in com-

missievergaderingen aan de orde waren geweest. De wijzigingen in het reglement van orde die nu 

worden voorgesteld worden door ons gesteund. Het afgelopen jaar zijn er regelmatig mondelinge vra-

gen ingediend, waarover wij graag het debat met de indiener waren aangegaan. De wens om vaker in-

terpellatiedebatten te voeren, is daarom ook de onze. Daarbij hebben wij echter wel een vraag aan de 

commissie. De vraag sluit aan op de vraag die de heer De Vries al heeft gesteld. In het rapport staat dat 

als een fractie erom vraagt, in principe een interpellatie toegestaan moet worden. In de regeling staat 

dat niet. Daar staat: "Provinciale Staten bepalen of het voorstel wordt behandeld." Vandaag hebben wij 

het eigenlijk gedaan conform de eerste versie. Het lijkt allemaal wat tegenstrijdig. Omdat de commis-

sievoorzitter zelf vaak een vergelijking maakt met de werkwijze in de Tweede Kamer, is onze vraag of 

erover nagedacht is om te praten over een quorum of iets dergelijks, waarbij bijvoorbeeld 20% van de 

statenleden het zou moeten willen. Daarbij wil ik overigens niet zeggen dat ik dat dan per definitie zou 
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willen tegenhouden, want heel vaak wil ik het gewoon. De fractie van D66 wil dus graag weten of de 

commissie hierover heeft nagedacht, wat de afweging is geweest en dat op basis daarvan besloten kan 

worden. 

 

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Wij kunnen ons grotendeels vinden in de 

voorstellen, uitgezonderd het onderdeel interrupties. Wij vinden dat de commissie, in tegenstelling tot 

wat de fractie van het CDA heeft gezegd, beslist kan blijven voortbestaan, want er is nog wel wat werk 

te doen. Wij vinden dat er best nog wel gewerkt kan worden aan de debatstructuur in Provinciale Sta-

ten. Er wordt gevraagd om een meer open debatstructuur en aantrekkelijkheid van vergaderingen. Als 

ik hier kijk naar de publieke tribune is het dat bepaald niet. Als wij de vergaderingen straks gaan uit-

zenden, ben ik ook bang voor onze kijkcijfers. 

Hoe zien wij het nu? In wezen heeft elke fractie haar eigen inbreng. Die inbreng is meestal gericht op 

het college. Niemand reageert op elkaar in de eerste termijn. In de tweede wordt er maar heel weinig 

gebruikt van gemaakt. Alleen bij interrupties, juist bij interrupties, zien wij enig debat ontstaan. Juist 

het voorstel dat hier ligt, wil dat eigenlijk weghalen. Maximaal alleen maar vragen, is de inhoud van 

de interrupties – zo staat het er – en maximaal twee interrupties per partij per onderwerp. Wij denken 

dat juist dat onderdeel contraproductief werkt.  

Voor een aantrekkelijke debatstructuur zou je eens kunnen denken aan een debatvorm 'à la Lagerhuis 

Almere'. Het zijn willekeurige voorbeelden, maar er is met veel debatstructuren in het land geëxperi-

menteerd en sommige met succes.  

 

Een paar technische punten. Wij willen extra aandacht hebben voor de wijzigingen op de termijnagen-

da: een onderdeel pas afvoeren nadat het één keer met afvoeren op de agenda heeft gestaan, bij een 

wijziging de oude tekst erbij, zodat je altijd maar één stuk nodig hebt om precies te zien wat er nodig 

is. Je moet niet de oude termijnagenda erbij moeten zoeken om te kijken wat er gebeurd is.  

 

Wij begrepen, en dat werd net ook al even gezegd, dat moties vreemd aan de orde van de dag niet 

meer mogelijk zijn. Wij vinden juist dat dat wel mogelijk moet zijn, vooral om een open debat moge-

lijk te maken.  

Interpellatie: een heel lage drempel. Met één partij, misschien twee partijen, in elk geval een heel lage 

drempel, moet een interpellatiedebat mogelijk zijn.  

De spreektijdenregeling mag wat ons betreft blijven zoals die is. Volgens mij heeft bijna geen enkele 

fractie in tweede termijn meer dan twee minuten gebruikt. Ik denk dat het niet nodig, maar het mag 

blijven zoals het is. Mocht het twee minuten worden, dan kunnen wij daar ook mee leven.  

Op bladzijde 19 staat volgens mij in het voorstel een fout. Er staat dat alleen nog stukken ter kennis-

name moeten worden gebruikt, terwijl het volgens mij ter informatie moet zijn. Dat is een technisch 

foutje. Ik denk een typefout. 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan het kort houden. De voorstellen en de ana-

lyse die is gemaakt vinden wij goed. Ik wil nog opmerken dat er een hele geschiedenis aan vooraf is 

gegaan en dat wij stapsgewijs – dat zelfvertrouwen moeten wij hebben – onze werkwijze verbeteren. 

Wij begonnen een jaar of drie, vier geleden met de eerste commissie Balemans. Met name in 2010 is 

er een heel grote stap gezet. De evaluatie daarvan, die nu voor ons ligt, geeft aan dat een aantal zaken 

nog niet geregeld was. Een van die zaken is de verhouding tussen mondelinge vragen en interpellaties. 

Ook ik heb mij vaak gestoord aan het feit dat mondelinge vragen een rol kregen waarin je als Staten 

zelf geen rol kon hebben. Dan eindigde het weer in een motie, of juist niet.  

Wat betreft het punt of er maximaal twee interrupties zouden moeten zijn, denk ik dat wij iets als richt-

lijn moeten nemen. Ik heb de voorzitter toch regelmatig meerdere interrupties per statenlid zien toe-

staan. Ik denk dat er een zekere soepelheid moet blijven.  

 

Interpellaties: als een partij een interpellatie aanvraagt, dan zeggen wij in principe altijd ja. Aan de an-

dere kant moet je jezelf een reglement van orde geven, waarin je de mogelijkheid hebt om te zeggen 

dat je het niet toestaat, omdat het al de zeventiende interpellatie is vandaag, om het even zo te stellen.  

Een belangrijk punt in de evaluatie en de voorstellen – daarom sta ik hier vandaag als oud-

commissievoorzitter – zijn de opmerkingen over het functioneren in de commissie en de rol die wij 
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een commissievoorzitter zouden moeten geven, voor zover zij die rol nog niet genomen hebben. Ik 

denk dat het heel verstandige voorstellen zijn om de werkwijze van de commissie niet te belasten in 

debatten ter plekke, maar daar een rol van de voorzitter te geven. Als dat niet goed gaat, moet er maar 

met de voorzitter gesproken worden. De voorzitters moeten het vertrouwen hebben van de commissie 

dat zij de vergadering kunnen leiden en dat zij dat ook in de voorbereiding in wijsheid doen.  

 

Een derde punt dat ik wil opmerken: er zijn wat opmerkingen gemaakt over de nog niet helemaal ont-

wikkelde relatie met betrekking tot het ambtelijk apparaat als het gaat om de informatievoorziening. 

Het is niet zo dat daar wat mis is, maar het kan beter. Wij zullen daarover nog nadere voorstellen krij-

gen. Daar wachten wij dan nog op. 

Wat betreft het voortzetten van de commissie: voor ons hoeft dat niet, maar ik denk dat het goed is met 

elkaar af te spreken dat wij over pakweg een jaar even kijken hoe deze voorstellen zijn uitgepakt en of 

ze werken zoals wij vinden dat ze moeten werken.  

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Naar het oordeel van de fractie van de SP is datgene 

waar wij het eigenlijk over hebben een continu proces. Je probeert op allerlei fronten met elkaar de 

werkzaamheden te evalueren en te verbeteren, in de overtuiging dat daar weer nieuwe verbeteringen 

op moeten volgen, omdat wij kijken hoe die veranderingen in de praktijk uitwerken. Dat betekent ook 

dat wij niet moeten uitgaan van een sluitboek: eenmaal, andermaal, alles geregeld en wij zijn er voor 

jaren vanaf. Vanuit die invalshoek zijn wij uiteraard dan ook niet gekomen met amendementen of mo-

ties op dit voorstel, maar willen wij een paar kanttekeningen plaatsen, in de hoop dat die in het ver-

volgtraject worden meegenomen.  

 

Wij hebben begrip voor het beperken van het vragenhalfuurtje tot werkelijke vragen, omdat tegelijker-

tijd de voorwaarden tot toelating van een interpellatie zijn versoepeld. Ik wil vanaf deze plaats er na-

drukkelijk voor pleiten de drempel zo laag mogelijk te houden. Er werd hier net een voorbeeld ge-

noemd van zeventien interpellaties. In alle eerlijkheid: de interpellatie die wij over de Europese lobby 

hebben ingediend was de eerste sinds tijden en die werd in meerderheid afgewezen. Die interpellatie 

kon niet gehouden worden. Dat heeft kennelijk toch wat bevreemding gewekt. Vandaar dat ik aan-

neem dat dit voorstel hier terecht is gekomen. Dat juichen wij toe.  

 

Wij hebben enige huivering over het vragenhalfuurtje, namelijk de bepaling in lid 2, artikel 48 van het 

Reglement van Orde: "Indien er in agendering van dat punt niet al is voorzien". Met andere woorden: 

als het onderwerp al, wat betreft dat vragenhalfuurtje, ergens geagendeerd is, dan moet het niet meer 

ingediend kunnen worden. Soms zijn termijnen waarop iets geagendeerd wordt lang en vergt de actua-

liteit dat er toch direct over gesproken wordt. Ik vind dat die mogelijkheid er moet zijn en moet blij-

ven. Wij roepen in elk geval de Staten op hierin de nodige coulance te betrachten.  

 

Wat betreft de spreektijden is de fractie van de SP, als er spreektijden aan de orde zijn, er voorstander 

van dat die voor iedereen even lang zijn. Per slot zitten wij hier al in verschillende aantallen als gevolg 

van de verkiezingsuitslag. Dat is natuurlijk terecht. Dat wil echter niet zeggen dat die nog eens ver-

sterkt moet worden in uiteenlopende spreektijden. 

 

De interrupties. De heer Hoefnagels heeft er ook al iets over gezegd. Er staat "logisch niet meer dan 

twee per statenlid per onderwerp". Nee, dat vinden wij iets te strikt. Wij doen ook hierbij een beroep 

op de coulance, want het kan zijn dat de duidelijkheid vergt dat je meer dan twee interrupties per on-

derwerp per statenlid plaatst. 

Ook wil ik nog wijzen op de deadlines die toch wat zijn versterkt. Daarvoor zijn wij wel een beetje 

huiverig. Ter kennisname stukken: duidelijk maken tot zeven dagen voor de commissievergadering. 

Tot dusver was dat een kwestie van een paar dagen; soms op vrijdag, soms in het weekend en op 

maandag was de commissie. Dat betekent dat alles eerder moet gebeuren. Dat zie ik ook als een stuk 

belasting. Laten wij niet vergeten dat de dames en heren ter rechterzij fulltime hiermee bezig zijn en 

dat er hier 800 ambtenaren werken en dat de meesten van ons dit er gewoon bij doen. Dat betekent dat 

je voorzichtig moet zijn met het keihard stellen van deadlines. Ook hier wil ik vragen om soepelheid. 
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Stel het openbaar ministerie overlegt met potentiële inbrekers over de werkwijze. Ik denk dat u daar 

vreemd tegenaan zou kijken. Zo is het ook met de actieve informatieplicht, zeg ik tegen de statenleden. 

De actieve informatieplicht geldt altijd. Het voorstel daarover nu in gesprek te gaan vind ik bevreem-

dend, want het resultaat daarvan kan leiden tot afspraken die andere zaken uitsluiten. In principe heeft 

het college van GS die informatieplicht te allen tijde ten aanzien van elk onderwerp en eigenlijk is ie-

dere regeling die daarvan afwijkt, een inperking van die verplichting. In die zin zou ik willen oproepen 

ook daarin terughoudendheid te betrachten en het college van GS simpelweg te houden aan die ver-

plichting.  

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Zoals het hoort: drie korte punten. 

Allereerst wil ik de commissie Balemans hartelijk danken voor het werk dat door die commissie ge-

daan is, want ik denk dat onze burgers ook gediend zijn met een goed debat hier.  

Het tweede punt. Er wordt een vraag gesteld op pagina 12. Ik heb in mijn aantekeningen staan dat wij 

voor punt 1 zijn. Dat gaat over de spreektijden in de tweede termijn. Wij zijn dus voor twee minuten.  

Het derde punt wordt genoemd op pagina 13 bij de moties. Ik zal dat niemand kwalijk nemen, want 

dat is een beetje een nieuwe truc. Ik heb hier namelijk een paar moties bij mij van de fractie van de SP. 

Die fractie heeft de typische gewoonte ineens van iedere motie dezelfde tekst in drie varianten in te 

dienen. Ik stel voor dat wij deze waanzin stoppen. Misschien is het een idee van tevoren dingen af te 

stemmen. Het is nu een soort overvaltechniek: je krijgt ineens een stapel moties, waarvan de helft 

wordt ingediend.  

 

De VOORZITTER: Mijnheer Schaddelee, dit punt lijkt mij meer een grap dan dat het serieus is be-

doeld.  

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben hier toch redelijk serieus in, 

want ik vind het een verspilling van papier, tijd en energie. 

 

De VOORZITTER: Dat ben ik wel met u eens. Gezien het tijdstip van de dag …. . 

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dat u als zich als voorzitter inmiddels in-

houdelijk in het debat mengt.  

 

De VOORZITTER: Ik meng mij niet in het debat, maar wel in de procedure. Ik vraag u kort te zijn.  

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal kort zijn. Iedere fractie heeft hier het recht de 

voorstellen in te dienen die zij wil indienen. Er zijn verschillen in gradaties en die kun je soms ten 

aanzien van een onderwerp aanbrengen. Dat is wat wij gedaan hebben. Ik denk dat daar op zichzelf 

niks mis mee is.  

 

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal er verder niet op ingaan, al 

vraag ik mij wat de fractie van de SP nu wil. Wil zij 10%, 15% of 20%? Maar goed, men bekijke het 

maar. 

 

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! In de eerste plaats gaat onze dank uit 

naar de evaluatiecommissie voor haar bemoeienissen in dezen. Wij onderschrijven dan ook van harte 

het vermelde uitgangspunt: regels geven structuur, maar bepalen niet de cultuur. Dat lijkt mij de spij-

ker op z'n kop. Regels zijn geen doel op zich, maar slechts een middel. Uiteindelijk gaat het erom hoe 

wij hieraan met z'n allen invulling geven en of wij elkaar met respect tegemoet treden.  

 

Wij ervaren het wat soepeler karakter van de interpellatie als positief, maar wij hebben er nog wel een 

vraag bij. Ook anderen hebben hieraan al gerefereerd. Het valt ons op dat in de nieuwe formulering 

van artikel 46 een meerderheid van de Staten nog steeds bepaalt of de interpellatie toegelaten wordt. 

Weliswaar is dat op voorstel van de voorzitter, maar het komt niet direct overeen met de intentie van 

de vernieuwing, namelijk dat een interpellatie in principe gegund wordt als deze valt binnen het pro-
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vinciale en urgente karakter. De vraag is dan ook of het niet verstandiger is het artikel dienaangaande 

aan te passen en zo misverstanden in de toekomst te voorkomen.  

Verder sluit ik mij aan bij de woorden van de heer De Vries van de fractie van de PvdA met betrek-

king tot het indienen van moties.  

Wat ons betreft geven de voorliggende suggesties een goede impuls aan duidelijkheid en stroomlij-

ning.  

 

De heer BALEMANS (VVD; voorzitter evaluatiecommissie): Mijnheer de Voorzitter! Op de eerste 

plaats wil ik mijn collega-commissieleden erg hartelijk bedanken voor de inzet die zij gepleegd heb-

ben. Wij hebben heel interessante en vaak fundamentele discussies gevoerd over punten en het leuke is 

dat die punten hier vandaag terugkomen. Ik dank allen voor de vriendelijke woorden in mijn richting, 

in onze richting als commissieleden. Het is heel bemoedigend om te zien dat iedereen inderdaad nut en 

noodzaak kan onderschrijven.  

Ik denk dat er een aantal terechte vragen is gesteld. Ik zeg maar meteen mea culpa, als de teksten nog 

net iets te cryptisch zijn. Ik hoop dat ik dat na de uitleg die ik nu zal geven enigszins kan wegnemen. 

 

Ik ga de vragen gewoon in volgorde af. De heer De Vries had het over moties in tweede termijn. Ik 

kan mij herinneren dat ik bij een presentatie, hier een maand geleden, nog een andere invalshoek had. 

Ik zeg nu wat wij als commissie daarna, gehoord hebbende de Staten, gezegd hebben: blijkbaar heeft 

men toch een iets andere opvatting dan een aantal leden uit onze commissie – dat gold ook voor mij-

zelf – en misschien is het verstandiger het te laten zoals het is. Het systeem blijft dus in feite zoals het 

is. Dat is niet meer en niet minder dan wij nu hebben opgeschreven. Daarmee kan men zeggen dat de 

commissie niet alleen een evaluatierapport heeft geschreven, maar ook: gehoord hebbende de discussie 

die wij de vorige maand hebben gehad, hebben wij nog een stapje verder geëvalueerd en gezegd dat 

wij dit niet doen en dat wij het houden zoals het is. In dat opzicht verandert er dus niks.  

 

Aangehouden moties. In feite is het heel simpel. Iedere indiener beschikt zelf – dan heb ik het over de 

eerste indiener – over wat hij of zij met een motie doet. Als hij of zij beslist de motie wil aanhouden, 

betekent het dat de motie feitelijk bij iedere volgende vergadering die plaatsvindt – in dit geval worden 

moties en amendementen ingediend bij een statenvergadering – opnieuw aan de orde gebracht kan 

worden. Mag de indiener dat dan alleen maar doen als het agendapunt op de agenda staat? Stel dat het 

gaat over jeugdzorg en jeugdzorg staat niet op de agenda, maar er is een aangehouden motie van het 

betreffende debat, dan wordt de aangehouden motie via het systeem van de interpellatie ingediend. Als 

iemand vraagt om een interpellatie en het enige doel van die interpellatie is om aan te geven dat men 

die motie wil indienen, dan hoef je er niet eens over te debatteren. Eventueel kan daarover wel gede-

batteerd worden als je iets gewijzigd hebt; dan kan er een tweeminutendebatje zijn. Men dient dan ech-

ter alleen de motie in. Die verschijnt dan aan het eind van de vergadering op de stemmingslijst. De in-

diener van een aangehouden motie is dus ieder moment 'in control'.  

Wij zijn niet zo ver gegaan – dat is een andere discussie – dat je de motie in de tijd moet begrenzen, 

waarin je de motie mag aanhouden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wel in de Tweede Kamer: als je niet bin-

nen drie maanden, nadat je een motie hebt aangehouden, alsnog rappelleert en zegt dat je de aanhou-

ding wilt verlengen, dan ben je de motie of het amendement kwijt en dan moet je ze opnieuw indienen 

of zelf opnieuw schrijven. Wij hebben gezegd dat wij niet willen vervallen in dat soort formaliteiten, 

want dat betekent dat iedereen zelf in de gaten moet houden dat de deadline verstrijkt: ojé, nu ben ik 

mijn motie kwijt en moet ik allerlei rare dingen gaan uithalen om de motie aan te kunnen bieden of op 

de agenda te kunnen krijgen. Wij hebben dus gezegd dat de verantwoordelijkheid van een aangehou-

den motie of amendement – overigens kun je een amendement niet aanhouden, want er moet gestemd 

worden over een statenvoorstel – aan de indiener is. Men kan er twee jaar, vier jaar, vijf jaar, twintig 

jaar mee wachten. Dan ligt die motie op de plank en de indiener bepaalt wanneer de motie van die 

plank afkomt. Dat is het probleem dus niet.  

Een motie vreemd aan de orde van de dag is ook zo'n fenomeen. Waarom is dat verdwenen? Feitelijk 

is dat omdat je de interpellatie hebt. Als je een onderwerp dat niet op de agenda staat – er geldt een 

aantal criteria: actueel, provincie moet erover gaan – aan de orde wilt brengen, zeg je dat je een inter-

pellatie wilt, omdat je de behoefte hebt om een motie in te dienen. Dan is in feite die motie vreemd aan 
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de orde van de dag. Feitelijk is dat het interpellatievoorstel van de fractie van de PVV, zoals dat straks 

behandeld wordt.  

 

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Een motie vreemd aan de orde van de dag 

kun je in je eentje indienen. Voor een interpellatie heb je de instemming nodig van iets of iemand, van 

meerdere personen. Dat is nog ter discussie.  

 

De heer BALEMANS (VVD; voorzitter evaluatiecommissie): Mijnheer de Voorzitter! Ook bij een 

motie vreemd aan de orde van de dag voeg je bij alle organen in de overheid die je daarvoor hebt een 

extra agendapunt toe om die motie in te kunnen dienen. Je hebt dus een agendapunt nodig om die mo-

tie in te dienen. Dat is hetzelfde als de interpellatie. Het probleem is daarmee dus ondervangen. De 

Staten hebben alle gelegenheid het te doen. Als wij kijken naar de steun die je nodig hebt, dan refereer 

ik aan de woorden van de heer De Vries, die zei: "In beginsel toestaan." Waarom is dat? Omdat het in 

feite een agendapunt is. De Staten stellen de agenda vast. Het zijn ook de Staten die beslissen of dat 

agendapunt wordt aangenomen. In beginsel sta je dat dus van elkaar toe. Het is echter het ultieme 

middel van de Staten om uiteindelijk ja of nee te zeggen. Je kunt niet op voorhand zeggen: als het 

komt, moeten de Staten dat doen. De wet zegt namelijk dat de Staten het bepalen. Je kunt niet op 

voorhand de beslissingsbevoegdheid van de Staten al inperken door te zeggen: hoe dan ook, het moet. 

Dat is de discrepantie.  

 

De heer DE VRIES (PvdA) : Mijnheer de Voorzitter! De heer IJssennagger heeft natuurlijk een punt 

over die aangehouden motie die je terug laat komen via een interpellatie. Strikt formeel is er een deel, 

hoe klein ook, dat beslist over het verzoek. Dus een miniem deel van de Staten beslist of je als partij 

wel of niet een motie kunt indienen. Dat blijft natuurlijk een raar fenomeen. Je kunt niet zomaar een 

motie indienen; je hebt steun nodig van in elk geval een of twee fracties in de Staten. Dat is natuurlijk 

een raar fenomeen. Je kunt natuurlijk ook zeggen: "Als je toch niet de steun hebt van alle fracties, dan 

zal je motie het ook niet halen." Je hebt echter altijd het recht om een motie in te dienen.  

 

De heer BALEMANS (VVD; voorzitter evaluatiecommissie): Mijnheer de Voorzitter! Ik snap het 

punt wel. De vraag, als je echt naar de praktijk van de dag gaat kijken, is: hebben wij hier die extra re-

gel nodig om iets helemaal dicht te timmeren? Uiteindelijk kunnen wij iets nooit honderd procent 

dichttimmeren, laten wij heel eerlijk zijn. Dan is het weer geen motie vreemd aan de orde van de dag, 

omdat het misschien aanpalend is aan een agendapunt, maar er ook weer niet echt bij hoort. Moet je 

het dan wel of niet toestaan? Wordt het dan een 'motie vreemd aan de orde van het agendapunt'? Wat 

ik ermee wil zeggen is dat als je hier op een fatsoenlijke en volwassen manier omgaat en ruimte biedt 

om dat debat te voeren – die intentie is er gewoon – die interpellatie zoals die nu door ons wordt voor-

gesteld om daar vorm aan te geven, alle mogelijkheden biedt om dat te doen. Ik kan mij bijna niet 

voorstellen dat hier in deze zaal iemand aanwezig is die vanuit het negatieve en vanuit het voorkomen 

van het debat, een motie – los ervan of men het eens is met de tekst of de inhoud ervan – zou willen 

blokkeren. Dan zeg ik: "Laten wij gewoon eens op deze manier gaan werken." Volgens mij is alles 

daarin ondervangen. Ik ben het er echter mee eens dat als je onverhoopt dat soort problemen krijgt, het 

de Staten zijn die uiteindelijk beslissen.  

 

De VOORZITTER: Hoe zit het met de spreektijd van de commissie Balemans? 

 

De heer BALEMANS (VVD;  voorzitter evaluatiecommissie): Mijnheer de Voorzitter! Ik zit mij af te 

vragen of dat scherm ook aangeeft of ik over mijn tijd heen ben of dat ik onbeperkt kan spreken. Ove-

rigens denk ik dat ik meteen een heleboel van andere fracties beantwoord heb.  

"Provincie aangaande zaken": ja, dat moet men gewoon zo interpreteren. Wij gaan niet over Kunduz 

en ook niet over rijksbudgetten. Men kan daarover wel interpellaties aanvragen, maar dat heeft weinig 

zin.  

 

Wat betreft "interpellaties in beginsel toestaan" dan zit daar het volgende bij. Je kunt iets hebben wat 

de provincie raakt. Het kan ook nog actueel zijn. Echter, stel nu dat het iets is waarover de Staten, de 

fractievoorzitters of welk gremium in de Staten dan ook, vertrouwelijk zijn geïnformeerd en dat afge-
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sproken is die vertrouwelijkheid te handhaven, dan gaat het wel over de provincie, het kan ook actueel 

zijn, maar dan schend je met een interpellatie en het voeren van een openbaar debat die vertrouwelijk-

heid. Daarvoor kun je kiezen, maar het kan ook een reden zijn om te zeggen dat wij de interpellatie 

niet toestaan. Daarom zeggen wij "in beginsel". Ook hier geldt de coulance en uiteindelijk zijn het de 

Staten zelf die het ultieme besluit nemen.  

 

Beslispunt 4. Dan kom ik bij de woorden van mevrouw Doornenbal en een aantal anderen, over de tij-

delijkheid van de commissie Balemans II. Bij de commissie Balemans I hebben wij heel nadrukkelijk 

gezegd dat er nog een implementatietraject zou komen en dat wij daarop als commissie wilden toe-

zien. Dat kun je niet alleen overlaten aan bijvoorbeeld de griffier of aan de ambtenarij. Er moet een 

soort politieke controle op zitten. Daarom hebben wij dat gezegd. Als de Staten zeggen dat het niet tot 

de eeuwigheid hoeft te duren, dan is dat prima. Dat zal ons ook wel wat tijd schelen. Ik kan mij ook 

voorstellen, als wij het implementatietraject gehad hebben, dat wij bijvoorbeeld zeggen – laat ik een 

willekeurige datum noemen – dat wij op 31 december van dit jaar ermee stoppen en dat de commissie 

ontbonden wordt. Dat mag ook een andere datum zijn. Ik zou het echter wel fijn vinden als wij nog 

een aantal stappen kunnen zetten. Dat heeft ook te maken met de afstemming op het terrein van de sa-

menwerking met de ambtelijke organisatie. Overigens is dat een punt dat door de algemeen directeur 

is ingebracht. Hij zei: "Ik heb een reorganisatie gehad in mijn ambtelijke staf en jullie zijn ook met 

dingen bezig en wij moeten even kijken hoe wij die dingen qua processen in elkaar kunnen laten 

schuiven."  

Mevrouw Doornenbal, voor mij hoeft het echter niet tot 2015 te duren hoor.  

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat erom, zoals ik al zei, dat de kuur 

niet erger wordt dan de kwaal. Op enig moment is ook het presidium voldoende bij machte om allerlei 

zaken op te lossen. Het lijkt mij raar als je allerlei kleine zijwieltjes naast je fiets laat hangen. Dat lijkt 

mij niet slim.  

 

De heer BALEMANS (VVD; voorzitter evaluatiecommissie): Mijnheer de Voorzitter! Nee, ik heb er 

ook geen enkel probleem mee dat te beperken en de waakhondfunctie bij wijze van spreken neer te 

leggen bij het presidium. Als de Staten zich kunnen vinden in, zullen wij zeggen, eind van dit jaar – in 

het statenbesluit moet namelijk een datum genoemd worden – dan heb ik daar geen problemen mee.  

 

De VOORZITTER: Wij voegen dan aan beslispunt 4 toe: "eindigt 31 december 2012".  

 

De heer BALEMANS (VVD; voorzitter evaluatiecommissie): Mijnheer de Voorzitter! Prima.  

De heer Hoefnagels noemde de maximaal twee interrupties per agendapunt. De heer IJssennagger en 

ook enkele andere statenleden spraken daarover. Wat is de bedoeling? Het zijn geen twee interrupties 

op één agendapunt. Het slaat echt op een onderdeel van een debat. Als wij het bijvoorbeeld hebben 

over het oprekken van de rode contour in de gemeente Utrecht bij de Begijnekade, dan kun je op een 

gegeven moment een debat aangaan met de gedeputeerde. Stel, iemand wil een ja horen, maar de ge-

deputeerde zegt een keer nee en twee keer nee. Men voelt aan: ik kan nog wel twintig keer vragen om 

een ja, maar het antwoord dat ik krijg blijft een nee. Dan gaat het erom dat je tegen een voorzitter zegt: 

"Nu is het genoeg geweest." Daar zit nog steeds die flexibiliteit in. Op het moment dat binnen een dis-

cussie een gedeputeerde of een collega iets roept wat helemaal haaks staat op iets wat je eerder zei, 

dan snapt iedereen dat je daarmee coulant moet omgaan. Het is meer een richtlijn: laten wij niet einde-

loos blijven doorakkeren over een punt waarvan je op een gegeven moment weet dat je toch niet het 

antwoord krijgt wat je wilt horen.  

 

Wij hebben niet gesproken over het instellen van een quorum. Ik weet dat in de Tweede Kamer een 

quorum geldt met minimaal zoveel partijen en dan nog zoveel leden en het mogen niet allemaal coali-

tiepartijen zijn, niet allemaal oppositiepartijen. Je kunt het zo ingewikkeld maken als je wilt en je kunt 

gaan tellen, maar laten wij gewoon eens kijken of wij dat hier niet op een wat normalere en flexibelere 

manier kunnen oplossen dan in de Tweede Kamer. Wij hoeven niet allemaal regels te maken om te 

proberen alles dicht te timmeren. Ook daar werkt het uiteindelijk niet altijd.  
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Wat betreft het extra bijhouden van wijzigingen in de termijnagenda, zeg ik: "Mijnheer IJssennagger, 

dat is ook de bedoeling." Het is de bedoeling dat stukken niet opeens van de termijnagenda verdwenen 

zijn, maar dat zij de volgende keer, als een commissie besluit de stukken af te voeren, nog even onder 

aan de agenda komen te staan met de mededeling: deze stukken worden afgevoerd, zoals u heeft beslo-

ten. De keer daarop zijn ze dus wel weg. Daarin wordt dus voorzien.  

"Stukken ter kennisname", zoals staat op bladzijde 19. U heeft gelijk, mijnheer IJssennagger. Dat is 

een typefout. Daar moet staan: "ter informatie". Dat staat ook in de alinea erboven. Dat zal gecorri-

geerd worden.  

De vragen van de heer Nugteren heb ik hiermee allemaal ook beantwoord, evenals de vraag van de 

heer Meijer: 'drempel interpellatie zo laag mogelijk'.  

 

De heer Meijer sprak over het stellen van vragen in het vragenhalfuurtje: "alleen als het onderwerp 

niet ergens anders is geagendeerd". Hij zei erbij dat termijnen waarop iets geagendeerd wordt soms 

lang kunnen zijn. Ja, maar dan kijk ik dus niet naar de termijnagenda. Het wil niet zeggen dat als een 

onderwerp op de termijnagenda voor december staat, je geen interpellatie kunt doen of vragen kunt 

stellen in het vragenhalfuurtje van bijvoorbeeld september. Het is er echt op gericht dat het onderwerp 

niet formeel geagendeerd is voor bijvoorbeeld een volgende commissievergadering of als men weet 

dat er nog stukken komen en het staat geagendeerd voor de volgende statenvergadering. Desalniette-

min kan het zijn dat er op een zondagavond iets gepubliceerd wordt op internet of waar dan ook, wat 

een andere kijk geeft op een bepaald document en dat een hoge actualiteitswaarde heeft. Dan kan het 

onderwerp wel geagendeerd zijn, maar dan kan het nog zo zijn dat gezegd wordt: "Deze actualiteit en 

dit feit vinden wij zo belangrijk, dat wij toch die vragen willen stellen." Dus het hangt ook een beetje 

van de situatie af. 

 

Er is gesproken over het aanleveren van stukken voor de commissievergaderingen. Dat is niet bedoeld 

om het het college van GS makkelijk te maken. Integendeel. Op het moment dat de stukken bij de 

commissievoorzitter liggen, heeft het college van GS zijn werk gedaan. Het gaat er eerder om dat als 

de Staten iets op een andere manier willen agenderen of als de Staten stukken die ter informatie staan 

vermeld, onderdeel van het debat willen laten zijn, zij de gelegenheid krijgen dat kenbaar te maken 

aan de voorzitter. De voorzitter van de commissie heeft vervolgens de gelegenheid de andere leden 

van de commissie daarover te informeren, zodat zij niet op maandagochtend overvallen worden met de 

mededeling: "Wij gaan dit punt niet afdoen ter informatie, maar wij gaan het echt bespreken in het de-

bat." De commissieleden hoeven zich dan niet rot te schrikken, omdat zij zich nog moeten voorberei-

den op een debat dat zij niet hadden voorzien. Dat is de reden: in een vroegtijdig stadium met elkaar 

delen waarover je gaat debatteren en aangeven dat er wijzigingen in die agenda zijn, zodat je volwaar-

dig het debat kunt voeren. Ik denk niet dat het een belemmering hoeft te zijn. Laten wij vooral eens 

gaan kijken of dit werkt. Wij hebben goed nagedacht over die termijnen. Het zou kunnen. Als wij te-

gen bezwaren aanlopen, dan zullen wij dat vanzelf merken. Dat is ook de reden dat wij bij de eerstvol-

gende commissievergaderingen aanwezig zullen zijn; wij zullen kijken hoe het werkt en of alles wat 

wij met elkaar bedacht hebben inderdaad oplevert wat het moet opleveren.  

 

Tegen de heer Schaddelee zeg ik: "Dank voor de dank." Hij sprak over de spreektijd van twee minuten 

in tweede termijn. Ik heb het gevoelen dat dat hier breed gedragen wordt.  

De moties van de SP, die de heer Schaddelee ook heeft genoemd, vind ik nu precies een onderwerp 

waarover hij met de SP moet debatteren. Moeten het drie of vier moties zijn? Daar gaan wij als com-

missie niet over. 

De vragen van de heer Van der Steeg heb ik inmiddels ook beantwoord.  

 

De VOORZITTER: Iemand nog behoefte aan een reactie? Dat is niet het geval. 

 

Statenvoorstel Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 2012-2019, Ruimtelijk Actie-

programma 2012-2015 (RAP.2) en Eindevaluatie RAP.1 2008-2011. 

 

De VOORZITTER: Het voorstel heeft een ster en houdt een ster. 
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Statenvoorstel Opstellen inpassingsplan Grebbelinie. 

 

De VOORZITTER: Het voorstel heeft een ster en houdt een ster. 

 

Statenvoorstel Vaststelling Inpassingsplan Ruimte voor de Lek. 

 

De VOORZITTER: Het voorstel heeft een ster en houdt een ster. 

De interpellatie van de fractie van de PVV wil ik benoemen als agendapunt 20a.  

Ik stel voor dat wij eerst even een paar minuten schorsen. Ik schors de vergadering  

 

Schorsing van 23.03 uur tot 23.07 uur. 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.  

 

Interpellatie ex art. 46 RvO door de Statenfractie van de Partij voor de Vrijheid met betrekking 

tot de asbest in het oude Provinciehuis. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Vanaf het eerste moment dat het duidelijk was 

dat er een probleem was met het asbest in het oude Provinciehuis, had dat onze volle aandacht. Het 

gaat tenslotte om de gezondheid en de veiligheid van werknemers. Dan gebeurde er toch een aantal 

zaken die ik met u wil delen.  

Kort nadat ik hier in het vragenhalfuurtje aandacht heb gevraagd voor de gezondheidsaspecten van de 

werknemers, wordt mij door de gedeputeerde verweten dat ik mij voor het karretje heb laten spannen 

van de koper van het oude Provinciehuis. Ik heb de relatie nog steeds niet ontdekt. Ook waren er ge-

ruchten alsof ik belangen zou hebben bij De Waal Vastgoed. Ik heb De Waal nog eens gebeld, maar 

men wist daar niet meer dan ik. Lig ik daar wakker van? Nee, natuurlijk niet. Lange tenen is niet het 

meest aanbevelenswaardige fysieke kenmerk als je je voor de PVV inzet, maar het is wel opmerkelijk. 

Klaarblijkelijk geeft het het nodige rumoer als je gewoon je werk doet.  

 

Dan de feiten. De gezondheidsrisico's blijken gelukkig mee te vallen. Daar is de fractie van de PVV 

erg blij mee, want dat is waar het vooral om gaat.  

Heeft het college van GS adequaat gehandeld op het moment dat het probleem zich openbaarde? Ja, 

wij vinden van wel, al hebben wij een andere kijk op het informeren van Provinciale Staten.  

De conclusie in het rapport van DCMR waren niet mals. Ik citeer een paar conclusies. 

 Het Arbobeleid is niet bekend geworden. 

 Het is onduidelijk of het asbestprotocol is meegestuurd en consequent gevolgd is. 

 De werkmethoden blijken niet bekend bij de organisatie. 

 De provincie voldeed niet aan de zorgplicht, gesteld door de Arbeidsomstandighedenwet. 

 Er is niet voldaan aan de verplichting om preventieve maatregelen te nemen. 

Kortom, de provincie heeft zich niet aan de wet gehouden. Dat lijkt mij toch een zeer serieuze zaak. 

Vandaar dit interpellatiedebat. 

 

De provincie is het bevoegd gezag voor milieuvergunningen. Als bedrijven zich niet aan die vergun-

ningen houden, volgen er sancties. De fractie van de PVV heeft zich de vraag gesteld wat er zou ge-

beuren in het bedrijfsleven met de functionaris die verantwoordelijk is voor de Arbeidsomstandighe-

denwet en hij krijgt de conclusies om de oren geslagen uit een rapport zoals van de DCMR. Het ant-

woord op die vraag hoef ik niet te geven; dat kent iedereen.  

 

In de commissie BEM heeft de gedeputeerde zijn functioneren ter discussie gesteld. Dat siert hem. U 

ziet het: complimenten uitdelen gaat ook best. De fractie van de PVV vindt echter dat Provinciale Sta-

ten ook een oordeel zouden moeten kunnen vellen. Dat kan echt alleen ín Provinciale Staten. Vandaar 

dat wij hier nu staan.  

De gezondheidsrisico's waren gelukkig klein, maar ze hadden natuurlijk nul kunnen en nul moeten 

zijn. Ik stel voor dat ik de vragen niet allemaal oplees. Iedereen heeft de vragen namelijk op de desk 
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liggen. Ik wil er één vraag uitvissen, namelijk: hadden wij inderdaad € 1,5 miljoen aan kosten moeten 

maken als wij ons gewoon aan de wet hadden gehouden? 

 

Nog één opmerking. Ik heb begrepen dat zich intussen acht mensen in dit nieuwe Provinciehuis heb-

ben verwond aan de glazen deuren en wanden. Die mensen zijn naar het ziekenhuis geweest. Ik geloof 

dat de heer De Heer van de ChristenUnie het laatste slachtoffer was. Klopt het dat er intussen acht 

mensen in het ziekenhuis zijn behandeld? Is dit Provinciehuis wel Arbo-proof? Heeft er een complete 

risico-inventarisatie en -evaluatie plaatsgevonden, inclusief het glas, en wat zijn de bevindingen? 

 

1. Welke consequenties trekt de verantwoordelijk gedeputeerde voor wat betreft zijn eigen functio-

neren?  

2. Zijn er maatregelen genomen binnen de organisatie om te voorkomen dat men zich niet aan de 

Arbeidsomstandighedenwet houdt? Zo ja welke? Zijn dat ook personele maatregelen?  

Hoewel de gezondheidsaspecten altijd prevaleren, kan niet worden genegeerd dat de kosten van 

dit dossier intussen richting de anderhalf miljoen euro lopen. Hoe worden die kosten gedekt en 

heeft dat consequenties voor andere budgetten?  

3. De kosten tot op heden waren: € 130.000,00 voor onderzoeken, € 50.000,00 rapport DCMR, sa-

nering € 900.000,00. Daarnaast berichtte GS over de onderhandse aanbesteding. Nu het werk is 

gegund vernemen wij graag wat de kosten zijn die later nog worden vermeerderd met de stelpost?  

5. Is het juist dat als de provincie zich aan de wettelijke regels zou hebben gehouden, deze kosten 

niet gemaakt hadden hoeven worden?  

6. U hecht eraan de Staten goed aangesloten te houden, schrijft u in het laatste memo. Daar zijn de 

meningen over verdeeld geweest. U schrijft: "Daarnaast is een stelpost afgesproken voor sanering 

van 50% van de kantoorruimten, voor het geval daar besmetting wordt aangetroffen." Om ons 

goed aangesloten te houden is het misschien een goed idee deze wat cryptische zin nader te ver-

klaren.  

7. Verwacht u dat in 50% van alle kantoorruimte in de Sterren besmetting zal worden aangetroffen 

en dat daardoor sanering noodzakelijk is?  

 

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van de PVV heeft op 

schrift een aantal vragen ingediend, waarbij met name vraag 1 en 2 voor mijn rekening zijn.  

Wij gaan hier enigszins overdoen wat wij ook in de commissie al met elkaar besproken hebben. Dat is 

het goed recht van de heer Dercksen, maar ik heb daar al heel duidelijk gemaakt hoe ik er zelf in sta en 

welke afwegingen ik heb gemaakt.  

De heer Dercksen vraagt mij nu naar mijn eigen functioneren. Ik heb aangegeven dat ik mij ook ver-

antwoordelijk voel voor wat degenen voor mij hebben gedaan. Zo werkt het nu eenmaal. Je moet dan 

namelijk ook kijken hoe jouw eigen functioneren daar in staat. Wat mijn conclusie op dat geheel is 

geweest, is wat ik al heb gezegd. Ik heb, toen mij helder werd wat de situatie was en dat het op dat 

moment een situatie was waarop ingegrepen moest worden, daarop direct geacteerd. Ik heb mijzelf 

van tevoren de vraag gesteld wat ik zou doen als het om meer gaat dan een klein beetje.  

Ziende hoe ik samen met de organisatie dit probleem heb opgepakt en kijkend hoe ik op meerdere van 

dit soort dossiers samen met de medewerkers bezig ben geweest, waarbij wij elke keer op voorhand 

zeggen dat wij daaruit lering moeten trekken, dan denk ik dat ik op veel van de dossiers inderdaad heb 

aangetoond dat ik daaruit lering heb getrokken om samen met de medewerkers dit dossier op te pak-

ken. Als mij wordt gevraagd naar mijn eigen functioneren, dan denk ik dat ik dat heb gedaan zoals ik 

vind dat het moet. Wat ik ook heb gezegd, is dat ik vind dat wij voor die tijd wel een aantal steken 

hebben laten vallen. Dat kun je niet wegpoetsen. Daarom heb ik ook gezegd dat dat de reden is dat ik 

het onderzoek heb gedaan zoals ik het heb gedaan. Daarom wilde ik al die informatie bij de Staten 

hebben, ook om te voorkomen dat ik in een situatie terecht zou komen, waarin ik op voorhand infor-

matie aan de Staten zou geven, waarna ik met de Staten de discussie zou moeten aangaan of de infor-

matie wel of niet volledig was. Daarom heb ik voor het pad gekozen dat ik heb gekozen. Daarmee heb 

ik dit dossier naar eer en geweten willen behandelen.  

 

Wij zijn op dit moment bezig met de selectie van een nieuw bureau. Ik heb DCMR gevraagd ons te 

adviseren met welke bureaus zij goede ervaringen heeft. Wij willen een selectie van een bureau doen 
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om onze volledige risico-inventarisatie tegen het licht houden, dus niet alleen met betrekking tot het 

Provinciehuis. Voor het oude Provinciehuis, zo heb ik ook al gezegd, heeft het geen zin meer. In dit 

provinciehuis zou in principe geen sprake kunnen zijn van asbest, maar wel kunnen allerlei andere si-

tuaties daarin meegenomen worden. Wij pakken daarbij, al ligt het een beetje op een scheidslijn, ook 

de andere panden mee, waarin provinciale medewerkers zijn gehuisvest. Dat zijn de elementen die wij 

nog toegevoegd hebben aan de aanbevelingen van DCMR. Wij pakken dat nu in zijn volledigheid op 

en wij gaan eigenlijk nog iets verder dan de adviezen van DCMR. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Een aantal andere vragen gaat over de sane-

ring van het oude  Provinciehuis. In het college hebben wij afgesproken dat ik die vragen zal beant-

woorden, zoals ik dat tot nu toe altijd gedaan heb.  

Vraag 3 die door de fractie van de PVV is gesteld, gaat over de kosten. Waar worden die kosten ge-

dekt? Ik geef aan dat die kosten worden gedekt uit de opbrengst van het oude Provinciehuis. Dat heeft 

geen consequenties voor de overige huisvestingsbudgetten, waarover wij vanmiddag gesproken heb-

ben.  

 

Vraag 4: "Nu het werk gegund is, vernemen wij graag wat de kosten zijn, die later nog worden ver-

meerderd met de stelpost." Ik zal die vraag uitgebreid beantwoorden, om daarmee tegelijk een aantal 

andere vragen te beantwoorden.  

De sanering van het oude Provinciehuis is aangenomen voor € 925.000. Dat wist de heer Dercksen 

overigens al. Daarnaast is er een stelpost, zoals de heer Dercksen ook al wist, voor het geval er nog 

kamers gesaneerd zouden moeten worden. Wij verwachten dat overigens niet. Als de asbestbeplating 

in de verkeersruimte moet worden aangepakt, is € 925.000 voldoende. Mocht er in een aantal kamers 

op de grens van de verkeersruimte asbest worden aangetroffen, dan zou dat meerkosten kunnen betref-

fen. Die kosten zullen € 250.000 zijn. Er is ook een stelpost van maximaal € 20.000 als het op een en-

kele plek in het oude Provinciehuis nodig zou zijn de vloerbedekking te verwijderen. 

Dan is er nog een directievoeringspost van € 42.000 en een post die nog niet is aanbesteed op dit mo-

ment. Die laatste post wil ik niet hardop noemen. Zoals echter in de BEM-vergadering al aan mij is 

gevraagd, zeg ik dat als wij de vurenhouten schrootjesplafonds er weer in moeten timmeren, omdat de 

betreffende koper dat graag in die staat wil overnemen, dan kost dat geld. Die aanbesteding hebben wij 

nog niet gedaan, dus die kosten meld ik nog niet. Ik heb er echter geen enkel bezwaar tegen, zoals ik 

eerder heb gezegd, die in vertrouwelijkheid op een ander moment mee te delen als de Staten daar prijs 

op stellen. 

 

Vraag 5: "Is het juist dat als de provincie zich aan de wettelijke regels zou hebben gehouden, deze kos-

ten niet gemaakt hadden hoeven worden?". Als wij in het verleden asbestsanering hadden moeten laten 

doen in de vorm zoals die nu plaatsvindt, dan hadden wij die kosten ook moeten maken. Dan hadden 

wij op dezelfde wijze deze spullen eruit moeten halen. Het is wel zo dat wij de aanvullende kosten, 

zoals de kosten die nu voor het onderzoek zijn gemaakt en voor de bureaus die daarbij betrokken zijn, 

dan niet hadden hoeven maken. Die extra kosten zitten met name in de extra onderzoeken die gedaan 

zijn. Als je echter het saneringswerk an sich eerder had gedaan, dan had je de saneringskosten eerder 

gemaakt.  

 

Vraag 6: "sanering van 50% van de kantoorruimten". Wij hebben een aanname gedaan. Stel dat je 

50% van de kantoorruimten moet doen, dan komt er nog een stelpost bij van maximaal € 250.000. Die 

wordt natuurlijk gewoon verrekend op basis van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Dat zal na-

tuurlijk nooit meer bedragen dan de € 250.000. De stand van vandaag is overigens dat dit op dit mo-

ment nog niet speelt. De asbestbeplating die wordt gevonden, zit altijd bij die brandscheidende en 

brandwerende voorzieningen, die vooral in de verkeersruimte zitten.  

 

Vraag 7: "Verwacht u dat in 50% van alle kantoorruimte in de Sterren besmetting zal worden aange-

troffen en dat daardoor sanering noodzakelijk is?" Dat antwoord heb ik gegeven: dat verwacht ik niet.  
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De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zegt dat de kosten worden ge-

dekt uit de opbrengsten van het oude Provinciehuis. Dan zit er weer een andere sticker op. De vraag is 

wat wij anders met de opbrengsten van het oude Provinciehuis hadden gedaan.  

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat heeft de heer Dercksen zelf besloten. 

  

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik besluit niks. Ik stem af en toe voor of tegen. 

Besluiten worden genomen door een meerderheid van de Staten. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat heb ik vanmiddag ook al uitgelegd. De 

Staten nemen besluiten met meerderheden en minderheden. Het statenbesluit bij dit agendapunt, of de 

heer Dercksen er nu voor of tegen was is niet erg relevant, was dat de opbrengst van het oude Provin-

ciehuis gewoon naar de algemene middelen gaat. De bedragen zijn bekend. Het betekent dat er geen 

€ 22 miljoen naar de algemene middelen gaat. Datgene wat wij nodig hebben voor de asbestsanering 

gaat er dan van af. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het geld komt dus uit de algemene reserve. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat is opnieuw onjuist. Het komt niet uit de 

algemene reserve. Er wordt minder toegevoegd aan de algemene middelen. Om het plaatje compleet te 

maken en omdat de heer Dercksen toch graag wetenswaardigheden in de statenvergadering strooit: de 

boekwaarde van het oude Provinciehuis was € 18 miljoen, de opbrengst was € 22 miljoen. Als er 

straks een sanering moet worden gedaan – voor maximaal € 1,5 miljoen – dan komt er geen € 4 mil-

joen boekwaarde binnen, maar € 2,5 boven de boekwaarde die wij hadden afgesproken met elkaar. Als 

wij het zo formuleren, is het correct.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het komt in mijn beleving gewoon uit de alge-

mene reserve, of de gedeputeerde er een lang verhaal bij houdt of niet.  

Ik heb de gedeputeerde gevraagd of de kosten ook gemaakt hadden moeten worden als het college van 

GS zich aan de wet had gehouden. De gedeputeerde zegt dat wij dan eerder hadden moeten saneren. 

Dat is nu net de vraag. Wij zijn aan het saneren geslagen, omdat op een onjuiste wijze met het asbest is 

omgegaan. Daar zit de crux. Als er op de juiste wijze met het asbest was omgegaan en DCMR niet 

zo'n vernietigend rapport had geschreven, wat waren dan de kosten voor het saneren geweest? De ko-

per heeft de provincie aangesproken, omdat er op een manier met het asbest is omgegaan die niet juist 

was. Als hij een situatie had aangetroffen zoals hij had kunnen verwachten aan te treffen, dan had hij 

niet gevorderd dat de provincie maatregelen had getroffen. 

 

De heer KROL (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij haalt de heer Dercksen twee 

elementen door elkaar. Element één is dat er in het verleden niet altijd op oordeelkundige wijze met de 

aanwezige asbest is omgegaan. De vordering van de koper van het oude Provinciehuis was er niet op 

gericht dat wij onoordeelkundig met dat asbest zijn omgegaan – dat is helemaal niet het punt ge-

weest –, maar dat hij van mening is dat er veel meer asbest in het gebouw aanwezig was dan hij rede-

lijkerwijs had kunnen aannemen toen hij het gebouw kocht. De heer Dercksen heeft de vordering niet 

gelezen, maar als hij die had gelezen, dan had hij geweten dat dat de vordering was die hij naar ons toe 

gedaan heeft. Dat zegt niets over de oordeelkundigheid of onoordeelkundigheid van het omgaan met 

asbest, maar over de mate waarin asbest was aangetroffen. 

 

De VOORZITTER: Voor de goede orde. Wij gaan nu ronde op ronde stapelen. Mijnheer Dercksen, u 

heeft vragen gesteld en u heeft antwoord gekregen. Wenst in tweede termijn een aanvullende vraag te 

stellen? 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Mijn complimenten aan gedeputeerde Van Lun-

teren voor de eerlijke en transparante wijze waarop hij zijn eigen functioneren hier ter sprake brengt. 

Dat waardeer ik. Wij verdenken hem er helemaal niet van dat hij met opzet de wet geschonden heeft, 

maar als burgers en ondernemers in dit land de wet schenden, dan wordt dat ook niet gevraagd.  
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Wij hebben hier ook geen verkiezing wie de beste of de slechtste gedeputeerde is. Dit is een oordeel 

over een overheidslichaam dat zich niet aan de wet heeft gehouden, en dan nog wel de wet die gaat 

over de gezondheid en de veiligheid van zijn eigen werknemers. Daarvoor is men nu eenmaal verant-

woordelijk. Dat dat niet goed gegaan is, is volstrekt helder. Wij vinden dat het enige dat wij kunnen 

doen, is het stevig veroordelen. Dat doen wij door middel van het indienen van een motie van afkeu-

ring.  

 

Motie van afkeuring M22 (PVV): asbest oude Provinciehuis 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

kennis genomen hebbende van het dossier asbest in het oude Provinciehuis 

 

overwegende dat: 

uit de beschikbaargestelde rapporten is gebleken dat de provincie zich niet aan de Arbeidsomstandig-

hedenwet heeft gehouden, met alle gevolgen van dien; 

 

spreken hun afkeuring uit over het handelen van het college van GS. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De 

motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

 

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Een belangrijk deel van de vragen van de heer Derck-

sen is ook door de fractie van de SP gesteld in het vragenhalfuurtje van de vorige statenvergadering. In 

die situatie bleek al dat in een aantal opzichten, met name bij de risico-inventarisatie en -evaluatie, de 

provincie in overtreding was. Wij hebben dat toen vastgesteld en wij kunnen nu vaststellen dat DCMR 

dat in een aantal opzichten ook heeft vastgesteld, maar dat er nog een aantal vragen openstaat. Daarom 

was het zo belangrijk dat wij de vorige keer, tijdens de behandeling in dat vragenhalfuurtje, van de ge-

deputeerde de toezegging hebben gekregen te kijken naar dat risico-inventarisatie en -evaluatiedossier 

om vast te stellen hoe de zaken in feite zijn gegaan. Wij weten nu namelijk een aantal dingen, maar wij 

kunnen niet alle omstandigheden beoordelen, bijvoorbeeld dat er gezegd wordt dat asbest geen deel 

uitmaakte van de risico-inventarisatie en -evaluatie – dat is uiterst merkwaardig – en dat er een belang-

rijke rol was van een Arbodienst die gecertificeerd was, waarmee het college een beetje wil zeggen: 

"Ik kan er niks aan doen, het is hun schuld." 

  

Willen wij een nauwgezet en zorgvuldig oordeel vormen, dan moeten wij die weg gaan. Daarom wil 

onze fractie elk geval alsnog – dat heeft onze fractie bewust niet in de afgelopen week gepropt – in de 

komende tijd van die toezegging gebruik maken en al die omstandigheden goed beoordelen. Als wij 

dat gedaan hebben en wij kunnen de zaken in perspectief plaatsen, dan zijn wij in staat de mate van 

verwijtbaarheid vast te stellen. Op dat moment wil ik graag kijken hoe het zit met de verantwoording 

en de consequenties die dat moet hebben. Omdat dat onderzoek nu nog niet heeft plaatsgehad – ik heb 

van de heer Dercksen begrepen dat hij op dit moment ook nog niet naar die dossiers gekeken heeft –

 vind ik het nu voorbarig een dergelijke motie te steunen.  

 

De VOORZITTER: Verder geen woordvoeringen meer op dit onderwerp? Nee. Hebben de gedepu-

teerden behoefte aan een reactie? Dat is niet het geval. Dan sluiten wij de beraadslagingen over dit in-

terpellatiedebat.  

 

Wij zijn toe aan de stemverklaringen en de stemmingen. Voordat wij daartoe overgaan, wil de heer 

Meijer motie M4 intrekken en deze motie vervangen door motie M17. De heer Van Wikselaar en ook 

anderen misten die motie.  
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De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik begin met het eenvoudigste. Amendement A6 krij-

gen de Staten zo dadelijk in een gewijzigde versie. Laten de Staten zelf maar eens proberen de Ont-

grondingsverordening na te lezen met de twee- en driedubbele ontkenningen. Wij kwamen tot de con-

clusie dat wij hier precies datgene hadden opgeschreven wat wij niet beoogd hebben. Daarop vooruit-

lopend: waar staat in het dictum van amendement A6 "artikel 4 toe te voegen", staat een q. Die q gaat 

weg en wordt vervangen door het woord "als". De wijziging is "plaatsvinden buiten het broedseizoen". 

Het is omgekeerd met wat er eerst stond. Als je de verordening nakijkt, zie je waarom dat het geval is. 

Althans, dat hoop ik.  

 

Dan hetgeen ik toch tot mijn vreugde wil voorleggen. Mijn fractie heeft overleg gehad met de gedepu-

teerde over de kwestie OV in het BRU-gebied. Wij zijn gezamenlijk uitgekomen op het volgende dic-

tum: "dragen het college op: zich maximaal in te spannen om het kwaliteits- en prijsniveau binnen de 

BRU-regio zo veel mogelijk op het niveau van de rest van de provincie te laten aansluiten". Daarover 

zijn wij het met elkaar eens. Ik hoop zeer dat de Staten dit willen steunen, omdat het een breed door de 

Staten gedragen signaal zou zijn. Dat betekent dat amendement A3 en motie M4 zijn komen te verval-

len. De nieuwe OV-motie is motie M17.  

 

Motie M17 (SP): één provinciaal OV-product 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 juli 2012; 

 

constaterende dat: 

- het BRU een aanbestedingstraject ingegaan is dat verregaande gevolgen zal hebben voor zowel 

de bereikbaarheid als de betaalbaarheid van het OV aldaar; 

- de provincie Utrecht aldus een aangetast en uitgehold OV erft; 

 

overwegende dat: 

 met name de OV-tariefverhoging van 5% in het BRU-gebied uiteenlopende tariefstructuren te 

zien geeft; 

 de mogelijkheid bestaat dat de provincie Utrecht ook verantwoordelijk wordt voor het OV in het 

BRU-gebied. 

 

dragen het college op: 

zich maximaal in te spannen om het kwaliteits- en prijsniveau binnen de BRU-regio zo veel mogelijk 

op het niveau van de rest van de provincie te laten aansluiten. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De VOORZITTER: Motie M4 en amendement A3 zijn ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt motie 

M17. Deze motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De motie kan 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 

Amendement A6 is gewijzigd, waar het gaat over het broedseizoen.  

Daarmee hebben wij de boekhouding compleet.  

Ik begrijp dat de heer Nugteren even kort wil schorsen. Ik schors de vergadering.  

 

Schorsing van 23.31 uur tot 23.49 uur. 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.  

Ik kom even terug op motie M17. Bij "constaterende" wordt het tweede punt geschrapt, namelijk: "de 

provincie Utrecht aldus een aangetast en uitgehold OV erft". 

Er is nog een vraag van mevrouw Pennarts over motie M16.  

 

Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Bij de overwegingen in motie M16 

staat dat de provincie Utrecht € 1,2 miljoen uittrekt voor de kandidatuur van Utrecht Culturele Hoofd-

stad. Dat is een feitelijke onjuistheid. Het gaat om € 0,6 miljoen.  
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De VOORZITTER: Dan zijn alle gegevens nu juist vermeld.  

 

Stemverklaringen. 

 

De heer BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben geen stemver-

klaringen.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een viertal stemverklaringen. Het gaat 

om motie M2, onze eigen motie over Groot Mijdrecht. Ik wil opmerken dat het gaat om het toezien op 

de kaderstellende verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit. Dat is een kleine wijziging op wat 

hierin staat. Het gaat dus om de kaderstellende rol in de verantwoordelijkheid van de provincie. 

 

Dan heb ik hier motie M8 over het hockeycentrum. Wij vinden dit een onbegrijpelijk voorstel. Wij 

vinden het zeer inconsistent. Daar sportbeleid geen kerntaak meer is, liggen er grotere problemen, wat 

ons betreft. Wij zullen daar niet voor zijn. Wij willen daarbij wel opmerken dat wij uiteraard helemaal 

niet tegen hockey zijn.  

 

Motie M10 gaat over de vergassing van ganzen. Wij zullen voor de motie stemmen. Tegelijkertijd lijkt 

het ons heel zinvol een keer een goede fundamentele discussie te hebben over nut en noodzaak en de 

daarbij behorende middelen die ons ten dienste staan. Wij stemmen dus nu voor, maar graag in combi-

natie met een discussie een volgende keer over de achterliggende motieven en mogelijkheden.  

 

Tot slot motie M15 over de vergunningverlening. Wij zien deze motie als een oproep tot een goede 

discussie hierover. Wij zullen de motie steunen.  

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben twee stemverklaringen.  

De eerste stemverklaring gaat over motie M8, het Nederlands Hockey Centrum. Wij zijn bereid in te 

stemmen met de garantstelling voor het Nederlands Hockey Centrum, maar benadrukken daarbij dat 

wij uitgaan van bijdragen door de gemeente, de Hockeybond en het NOC*NSF en ook door Kampong, 

zoals deze vermeld staan op de motie. Voor ons is het belangrijk dat deze garantiestelling voorzien 

wordt van een prikkel voor de initiatiefnemers om extra sponsors c.q. sponsorgelden te werven. Dat is 

onze stemverklaring voor motie M8. 

 

Dan een stemverklaring over motie M22. Deze motie zal geen steun krijgen van het CDA. Wij vinden 

de reactie van Gedeputeerde Staten adequaat. Goed bestuur kenmerkt zich door vanaf het moment dat 

problemen aan de oppervlakte komen, er daadkrachtig wordt opgetreden daar waar het gaat om onder-

zoek en te nemen maatregelen in een zo open mogelijke uitwisseling met degene die het aangaat, in dit 

geval het personeel.  

 

Mevrouw VERSTEEG (D66): Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie heeft vijf stemverklaringen. Ik be-

gin met het statenvoorstel 8, Groot Mijdrecht Noord. De fractie van D66 stemt in met het voorstel, met 

de kanttekening dat hiermee niet het probleem van de bodemdaling en waterkwaliteit wordt opgelost. 

De verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit ligt bij het waterschap. Wij vertrouwen erop dat het 

college van GS zijn wettelijke taak als toezichthouder op het waterschap goed uitvoert. Wij stemmen 

tegen motie M2: zie de stemverklaring bij statenvoorstel 8. 

 

Dan het voorstel van de voorjaarsnota. De fractie van D66 stemt in met deze voorjaarsnota met de kri-

tische kanttekening dat wij ten aanzien van beslispunt 4 niet tevreden zijn met de lijst indicatoren en 

met de positieve opmerking dat wij blij zijn met de opening die is geboden om in de subcommissie 

voor de jaarrekening opnieuw te bekijken hoe het proces ter verbetering vormgegeven kan worden. 

 

Dan motie M10 over het vergassen van ganzen. De fractie van D66 pleit voor een zo diervriendelijk 

mogelijke bestrijding, maar er kan gezien de problematiek van ganzen nu geen middel worden uitge-

sloten. Wij stemmen dus tegen.  
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De laatste stemverklaring betreft motie M13. Vanaf 2010 komen een keer per half jaar in de subcom-

missie voor de jaarrekening declaraties langs. Dat is voor ons voldoende en afdoende gebleken, want 

sindsdien is het niet meer voorgevallen dat er misbruik is gemaakt van de onkostenvergoeding.  

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Een stemverklaring bij de motie van de PvdA, 

motie M16. Die motie is één zin te lang. "Alle activiteiten te staken voor wat betreft de Culturele 

Hoofdstad" heeft ons grote enthousiasme, maar dan gaat de PvdA weer andere dingen verzinnen. Dat 

is een beetje jammer. Wij zullen tegen de motie stemmen.  

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! Een paar stemverklaringen, te beginnen bij motie 

M10. Ook wij zijn voor een zo diervriendelijk mogelijke benadering van deze problematiek. Wij zien 

evenwel op de korte termijn geen mogelijkheid om het anders te doen. Wij pleiten er net als de fractie 

van de PvdA voor een keer een uitvoeriger gesprek te hebben over alternatieven die wellicht toch in-

gezet kunnen worden en waar wij nu nog niet aan toe zijn.  

 

Wij zullen tegen motie M15 stemmen. Het is een punt dat al verschillende keren aan de orde is ge-

weest en dat op diverse plekken al geagendeerd is, onder andere in de komende voorbereiding voor de 

RUD.  

Wij stemmen graag in met motie M17, één provinciaal OV. Wij danken de fractie van de SP voor haar 

bereidheid enige gevoeligheden daaruit weg te nemen.  

 

Wij zullen tegen de amendementen stemmen die zijn ingediend bij het Bouwstoffenplan en het daarbij 

behorende stuk. Hoe sympathiek ook, wij zullen tegen de amendementen stemmen, omdat wij er sterk 

van doordrongen zijn dat de zaken die daarin geregeld zouden moeten worden, al elders geregeld zijn 

en omdat wij geloof hebben in het feit dat de gedeputeerde ook naar voren bracht dat gezien het be-

perkte aantal kwesties dat zich voordoet, het veel beter werkt – het heeft tot nu toe ook bevredigend 

gewerkt – dat te doen in de gesprekken zonder allerlei regelgeving.  

 

De VOORZITTER: Geldt dat voor alle amendementen? Ik heb vier amendementen bij het besluit. 

 

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! De amendementen A4, A5, A6 en A7 heb ik hier 

staan. 

Dan de moties "Snijden in eigen vlees" in diverse varianten: ik zou het grapje kunnen maken dat wij 

niet konden kiezen uit de percentages. Dat zal ik niet doen. Ik heb gezegd wat ik erover gezegd heb. Ik 

wacht af of de fractie van de SP daar nog mee komt. Wij zijn tegen de moties.  

Motie M22: ik sluit mij geheel aan bij de woorden van mevrouw Doornenbal. 

 

Mevrouw DIK (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Een paar stemverklaringen. De voorjaarsnota: 

de fractie van de ChristenUnie is niet heel tevreden over deze voorjaarsnota, vooral om wat er niet in 

staat. De belangrijke thema's energie en water komen onvoldoende aan bod. Voor wat er wel in staat, 

heeft het festivalbeleid niet onze instemming. Ook gaan wij niet akkoord met de overboekingen voor 

de ecoducten, hoezeer wij ook een voorstander zijn van ecoducten. Wij zien echter ook een solide fi-

nancieel beleid voor de komende magere jaren en alles afwegend zal de fractie van de ChristenUnie 

instemmen met de voorjaarsnota. 

 

Dan een stemverklaring bij de begroting voor de Randstedelijke Rekenkamer. In een tijd van forse be-

zuinigingen zien wij geen enkel gevoel van urgentie bij de Rekenkamer om hierin mee te bewegen. De 

salarisstijging, die nota bene wordt opgevangen door te bezuinigen op externe inhuur, en een vaste 

personeelsbezetting met maar liefst drie directieleden op een personeelsbestand van twaalf personen, 

blijft volledig buiten schot. Dan hebben wij het nog niet eens over de huisvesting. De fractie van de 

ChristenUnie zal al met al niet instemmen met deze begroting. 

 

Dan de dienstauto's en de aanpassing van de regeling. De nu voorgestelde regeling is een prima aan-

passing. Het is onmogelijk de regeling helemaal dicht te timmeren, maar dat is ook niet nodig. Wij 
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hebben vertrouwen in een integer gebruik van de dienstauto's door dit college. Deze regeling is goed 

genoeg en de fractie van de ChristenUnie kan hiermee akkoord gaan. 

 

Motie M2. Het gaat over waterkwaliteit en waterveiligheid in Groot Mijdrecht Noord. Wij zijn tegen 

de motie, want wij willen eerst het advies van de Deltacommissie afwachten, alsmede het standpunt 

van het Rijk daarover. Volgens mij is het niet de taak van de provincie hierin een volgende stap te zet-

ten. 

 

Wij zijn ook tegen motie M3. Wij volgen hierin de redenering van het college van GS. Er wordt hier 

gesproken over noodsituaties. Dat vind ik toch weer een verbijzondering van de woorden uit het con-

tract dat er ligt. 

 

Dan motie M12 inzake het taxatierapport. Wij willen hierbij opmerken dat dit niet alleen Gedeputeer-

de Staten valt aan te rekenen, maar zeker ook Provinciale Staten. Het is terugkijken wat wij nu doen. 

Wij zijn het er wel mee eens dat het knullig is dat er geen taxatierapport was, maar niet alleen Gedepu-

teerde Staten, ook Provinciale Staten waren aan zet. Wij zullen tegen deze motie stemmen.  

 

Mevrouw MINEUR (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben vandaag het mooie nieuwe woord prul-

lemanderen geleerd. Dat willen wij graag toepassen op motie M8 over het NHC. Ik wil er verder geen 

woorden aan vuil maken.  

Motie M12 over het taxatierapport: dat was inderdaad een fout, maar geen doorslaggevende fout. Wij 

zullen tegen de motie stemmen.  

Wij stemmen ook tegen motie M14. De fractie van de SP wil geen beleid formuleren op basis van in-

cidenten. 

 

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Wij willen een stemverklaring afgeven 

bij de Kadernota Cultuurbeleid. Wij hebben daaraan bewust, om der tijds wille, geen tijd besteed in de 

spreekronden. Wij zijn van mening dat wij bij de behandeling van de voorjaarsnota al voldoende ge-

zegd hebben wat uiteindelijk ook geldt voor de invulling van de cultuurnota. Wij zullen om die rede-

nen tegenstemmen.  

 

Wat betreft motie M16 van de fractie van de PvdA weet men dat wij geen enthousiast voorstander zijn 

van de Culturele Hoofdstad. Wij zitten in dubio of wij motie M16 zullen steunen, omdat wij het geld 

daaraan niet willen besteden. De discussie waaraan het geld dan wel besteed wordt, willen wij dan wel 

graag voeren. Wij zijn voornemens de motie te steunen, met dien verstande dat wij bij de besteding 

van het geld opnieuw een discussie zullen voeren.  

 

Dan de voorjaarsnota zelf. De vorige ronde hadden wij een heel aantal kritiekpunten. Wij hebben uit-

eindelijk de beslissing genomen tegen te stemmen. Daarmee was de gedeputeerde erg ongelukkig in 

zijn reactie. Dat was hij van de SGP niet gewend. Dan draaien wij het nu om. Wij zijn nog steeds te-

gen de punten die wij ingebracht hebben. Met die inbreng zullen wij de voorjaarsnota goedkeuren.  

 

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag een stemverklaring geven op agenda-

punt 14, de evaluatie Luchtvaartnota. Het is jammer dat er na de behandeling van de evaluatie, over 

particuliere landingshavens voor een kleine helikopter in Breukelen, een aantal onduidelijkheden naar 

voren is gekomen die wij niet eerder konden inbrengen. Deze onduidelijkheden moeten tot op de bo-

dem worden uitgezocht. Eerdaags is er een gesprek met omwonenden en de provincie, wat wij zeer 

waarderen. De vliegbewegingen bij de nieuwe nota zijn wel teruggebracht. Dit is een verbetering. De 

huidige locatie, middenin de natuur, is echter een misser. Wel zal de fractie van 50Plus voor de nota 

stemmen.  

 

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! Eén stemverklaring ten aanzien van de 

Kadernota Cultuurbeleid. Wij zullen hiermee instemmen, maar laat daarbij nogmaals aangetekend zijn 

dat wij de hoge ambities rondom de Vrede van Utrecht en Europese Culturele Hoofdstad niet delen.  
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Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog een stemverklaring, die ik net 

was vergeten. Dat gaat over amendement A6 van de fractie van de SP. Je zou zo zeggen dat het een 

sympathiek amendement is, maar wij hebben de Flora- en faunawet erop nageslagen en alle broedende 

inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk beschermd en het verstoren van broedende vogels en 

jongen of het vernielen van nesten en eieren is verboden. Kortom, het amendement is overbodig en 

daarom zullen wij tegenstemmen.  

 

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het zal wel aan het tijdstip liggen, maar ik heb 

wat over het hoofd gezien. Dat zijn de moties motie M19, M20 en M21, "Snijden in eigen vlees". Ik 

dacht dat de moties van tafel waren, maar dat is niet het geval. Ik wil daarover graag een opmerking 

maken. Wij zien absoluut de signaalfunctie van deze moties. Op zich hebben wij er grote sympathie 

voor. Tegelijkertijd levert het discussie op, want er zijn ook andere aspecten die hierbij voor ons een 

belangrijke rol spelen. Wat ons betreft hoeft dat nu niet aan de orde te zijn. Wij zullen nu tegen de mo-

ties stemmen, maar wij zien de discussie graag terug bij de begrotingsbehandeling en misschien zullen 

wij die zelf wel op tafel leggen.  

 

De heer EL YASSINI (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Als wij toch gebruik maken van de blessure-

tijd, wil ik graag alsnog een stemverklaring afleggen bij motie M15. Er wordt in de motie gesproken 

over vergunningverlening en –handhaving en de middelen daarvoor. Wij vinden dit een goede motie, 

maar de motie is te voorbarig, omdat de RUD's op dit moment nog in vorming zijn. Wij willen de in-

formatie daarover afwachten en stemmen daarom tegen de motie.  

 

De VOORZITTER: Daarmee zijn alle stemverklaringen gegeven.  

 

Stemmingen. 
 

De VOORZITTER: Ik verzoek u alleen aan te geven of u voor of tegen bent. Wij zijn met 47 leden 

aanwezig. Dus voltallig. Tijdens de stemmingen wordt u geacht op uw plek te blijven zitten. 

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten amendement A1. Voor het amendement 

hebben gestemd de fracties van PvdA, SP en PvdD.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel inzake Groot 

Mijdrecht Noord (PS2012RGW06), met de aantekening dat de fracties van PVV en PvdD geacht wor-

den tegengestemd te hebben. 

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M1. Voor de motie hebben gestemd 

de fracties van PVV en PvdD.  

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M2. Voor de motie hebben gestemd 

de fracties van PvdA, 50Plus en PvdD.  

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie M3. Tegen de motie hebben ge-

stemd de fracties van PvdA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en PvdD.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel inzake de 

Voorjaarsnota (PS2012PS02), met de aantekening dat de fracties van PvdA, PVV en SP geacht wor-

den tegengestemd te hebben. 

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie M8. Tegen de motie hebben ge-

stemd de fracties van PvdA, PVV, SP, ChristenUnie, SGP, 50Plus en PvdD.  

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M10. Voor de motie hebben ge-

stemd de fracties van PvdA, SP, 50Plus en PvdD.  
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Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie M11.  

 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij vragen om hoofdelijke stemming bij 

motie M12.  

 

De VOORZITTER: Dat is mogelijk. Wij beginnen bij nummer 23 van de lijst, de heer Kocken. 

 

Na hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M12 met 42 stemmen tegen en 5 stem-

men voor. 

Voor de motie hebben gestemd de heren Scherer en Ubaghs, mevrouw Broere en de heren Dercksen 

en IJssennagger. 

Tegen de motie hebben gestemd de heren Kocken, Konings, De Kruif, De Kruijf en Luftula, mevrouw 

Maasdam, de heer Meijer, mevrouw Mineur, de heer Nugteren, mevrouw Nap, de heren Peters en 

Schaddelee, mevrouw Smit, de heren Van der Steeg, Thonon en Tuijnman, mevrouw Versteeg, me-

vrouw Van Viegen, mevrouw Vlam, de heren De Vries, Weierink, Van Wikselaar en El Yassini, me-

vrouw Alsem, de heren Balemans, Barneveld Binkhuysen en Bekkers, mevrouw Blom, mevrouw 

Boelhouwer, de heren Boer, Boerkamp en Buiting, mevrouw Dik, mevrouw Doornenbal, de heren 

Driehuijs, Essousi, Fastl, Graaff en Hoefnagels, mevrouw Hoek en de heren Joustra en Kiliç. 

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M13. Voor de motie hebben ge-

stemd de fracties van PVV en SP. 

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M14. Voor de motie heeft gestemd 

de fractie van de PVV. 

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M15. Voor de motie hebben ge-

stemd de fracties van PvdA, SP, ChristenUnie, SGP en PvdD. 

 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden Provinciale Staten motie M17.  
 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel inzake de Ka-

dernota Cultuurbeleid 2012-2015 (PS2012WMC05), met de aantekening dat de fracties van PvdA, 

PVV, SP en SGP geacht worden tegengestemd te hebben. 
 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M16. Voor de motie hebben ge-

stemd de fracties van PvdA, SP, SGP, 50Plus en PvdD. 
 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel inzake het 

Concept Meerjarenbeleidkader Jeugdzorg 2013-2014/Transitieplan 2012-2014 (PS2012WMC06).  

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten amendement A4. Voor het amendement 

hebben gestemd de fracties van PvdA, SP en PvdD. 

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten amendement A5. Voor het amendement 

hebben gestemd de fracties van PvdA, SP en PvdD. 

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten amendement A6 (gewijzigd). Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van PvdA, SP,ChristenUnie, 50Plus en PvdD. 

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten amendement A7. Voor het amendement 

hebben gestemd de fractie van PvdA, SP, ChristenUnie en PvdD. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel inzake het in-

trekken van de Ontgrondingenverordening provincie Utrecht 2001 en het vaststellen van de Ontgron-
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dingenverordening (PS2012MME05), met de aantekening dat de fractie van de PvdA geacht wordt te-

gengestemd te hebben. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel inzake de Eva-

luatie Bouwgrondstoffenplan provincie Utrecht 2001, intrekken Bouwgrondstoffenplan provincie 

Utrecht 2001 en niet opnieuw vaststellen van bouwgrondstoffenbeleid (PS2012MME06), met de aan-

tekening dat de fracties van SP en PvdD geacht worden tegengestemd te hebben.  

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel inzake de Evaluatie Luchtvaartnota provincie Utrecht (PS2012MME07). 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel inzake de Concept begroting 2013 Randstedelijke Rekenkamer (PS2012BEM07), met de 

aantekening dat de fractie van de ChristenUnie geacht wordt tegengestemd te hebben. 

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten amendement A8. Voor het amendement 

heeft gestemd de fractie van de SP. 

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten amendement A9. Voor het amendement 

heeft gestemd de fractie van de SP. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel inzake de Ge-

dragscode GS en Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden in verband met 

herzien gebruik dienstauto's (PS2012BEM08), met de aantekening dat de fractie van de SP geacht 

wordt tegengestemd te hebben.  

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M18. Voor de motie hebben ge-

stemd de fracties van PVV en SP.  

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M19. Voor de motie heeft gestemd 

de fractie van de SP.  

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M20. Voor de motie heeft gestemd 

de fractie van de SP.  

 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M21. Voor de motie heeft gestemd 

de fractie van de SP.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het voorstel inzake het 

Eindverslag Evaluatiecommissie Vergader- en werkwijze Provinciale Staten van Utrecht 

(PS2012PS04). 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel inzake het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 2012-2019, Ruimtelijk Ac-

tieprogramma 2012-2015 (RAP.2) en Eindevaluatie RAP.1 2008-2011 (PS2012RGW08) 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel inzake het Opstellen Inpassingsplan Grebbelinie (PS2012RGW09).  

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel inzake de Vaststelling Inpassingsplan Ruimte voor de Lek (PS2012RGW10).  

 

De VOORZITTER: Wij gaan nu stemmen over motie van afkeuring M22 van de fractie van de PVV. 

 

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Wij verzoeken om hoofdelijke stemming. 
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De VOORZITTER: Dat kan. De stemming begint bij nummer 34, de heer Schaddelee. 

 

Na hoofdelijke stemming verwerpen Provinciale Staten motie M22 met 42 stemmen tegen en 5 stem-

men voor. 

Voor de motie hebben gestemd de heren Scherer en Ubaghs, mevrouw Broere en de heren Dercksen 

en IJssennagger. 

Tegen de motie hebben gestemd de heer Schaddelee, mevrouw Smit, de heren Van der Steeg, Thonon 

en Tuijnman, mevrouw Versteeg, mevrouw Van Viegen, mevrouw Vlam, de heren De Vries, Weie-

rink, Van Wikselaar en El Yassini, mevrouw Alsem, de heren Balemans, Barneveld Binkhuysen en 

Bekkers, mevrouw Blom, mevrouw Boelhouwer, de heren Boer, Boerkamp en Buiting, mevrouw Dik, 

mevrouw Doornenbal, de heren Driehuijs, Essousi, Fastl, Graaff en Hoefnagels, mevrouw Hoek, de 

heren Joustra, Kiliç, Kocken, Konings, De Kruif, De Kruijf en Luftula, mevrouw Maasdam, de heer 

Meijer, mevrouw Mineur, de heer Nugteren, mevrouw Nap en de heer Peters. 

 

Sluiting. 

 

De VOORZITTER: Ik dank u voor uw uithoudingsvermogen. Ik zou zeggen: geniet van het reces. 

Maak het hoofd leeg en kom enthousiast en vol ambitie terug naar de eerste vergadering in augustus. 

Ik sluit deze vergadering.  

 

 

 

(Einde van de vergadering om 00.32 uur.) 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 10 september 

2012. 

 

De voorzitter, 

 

 

 

 

 

De griffier, 

 

 


