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Commissie MME 22 oktober 2012: 
Over de Begroting een diversiteit aan vragen: indicatoren (acquisitieprojecten, externe veiligheid, % te 

vroeg vertrekkende bussen, begrip letsel), verwerking van recent vastgesteld beleid (Bodem, Water en 

Milieu) in de begroting, effecten van de in 2013 uit te voeren evaluatie VERDER, Mobiliteitsplan, 

ontwikkelingen BRU en de ontwikkelingen recreatie op de begroting, vervolg op het in 2013 aflopende 

PMP, wat er gedaan gaat worden aan de kennelijke verslechtering die optreedt bij het aantal geluidsbelaste 

woningen, de mogelijkheid om de treindienst Utrecht-Leiden te verbeteren, de betrouwbaarheid van de 

begroting op het aspect Vergunningverlening en Handhaving, nu er daar veel onzekerheden zijn, mogelijke 

acties m.b.t. leegstand winkelpanden. 

Gedeputeerde Van Lunteren houdt vast aan de streefwaarden acquisitie. Rond de evaluatie VERDER zal de 

Ad hoc commissie ingeschakeld worden. Voor de geluidbelaste woningen geldt dat het laaghangend fruit 

geplukt is; je komt nu op de moeilijker aan te pakken situaties. In de aanloop naar het nieuwe 

Mobiliteitsplan zal nog eens expliciet naar mogelijkheden worden gekeken. Naar verbetering van de 

spoorlijn Utrecht-Leiden wordt gekeken. Over leegstand winkelpanden zal spoedig een stuk naar de 

commissie komen. Vooralsnog loopt het SMPU tot 2020 door in de begroting. In 2013 wordt het nieuwe 

mobiliteitsplan vastgesteld, waarna kan worden bekeken wat de effecten daarvan op de begroting zijn. De 

situatie rond het BRU is en blijft nog enige tijd onduidelijk. Letselschade gaat over gewonden die per 

ambulance worden afgevoerd; dat bussen soms een minuut te vroeg vertrekken is een onvermijdelijk 

onderdeel van de gecompliceerde routeschema's. 

Gedeputeerde De Vries geeft aan dat als de RUD gevormd is zal blijken wat het effect op de begroting is. 

Dit geldt evenzo voor het Realisatieplan dat zal worden gemaakt op grond van het vastgestelde BWM-

beleid en voor de keuzes die gemaakt gaan worden voor de toekomst van de recreatie. Het PMP mag niet 

nogmaals verlengd worden. Getracht zal worden om het BWM-beleid uit te bouwen in de richting van de 

toekomstige Omgevingswet en daarmee al een start te maken. 

 

Commissie WMC 22 oktober 2012: 

De commissie had een beperkt aantal vragen over de begroting. Hierbij ging het over 

uiteenlopende onderdelen. Onder andere de volgende vragen kwamen aan bod. Waarom is nog 

steeds Sport opgenomen in de begroting voor een respectabel bedrag, hoe zijn de verschillen qua 

toelichting te verklaren op het onderdeel cultuur en waarvoor wordt de genoemde 1,4 miljoen 

gebruikt? De gedeputeerde deed de toezegging dit uit te zoeken en terug te koppelen. Daarnaast 

werd er gevraagd naar de risicoparagraaf mbt Utrecht Culturele Hoofdstad en of een risico van 

50% wel realistisch is. De gedeputeerde lichtte toe dat de lening sowieso niet onder de 

risicoparagraaf valt en het risico reëel is ingeschat.  

Verder sprak zij over de toename van 3% voor het genereren van eigen inkomsten van de 

gesubsidieerde instellingen bescheiden lijkt, maar realistisch is in relatie tot wat gaande is qua 

teruglopende subsidiëring in zijn algemeenheid. Het gaat daarbij immers ook om andere 

subsidieverleners als Rijk en gemeenten. Overigens gaf zij aan dat natuurlijk het cultureel 

ondernemerschap niet de oplossing voor alle problemen kan zijn.    

 

Commissie RGW 29 oktober 2012: 

Met betrekking tot Hart van de Heuvelrug worden vragen gesteld over de voorfinanciering, die 

van 90 mln in 2012 naar 149 mln is opgelopen, hoe de verhouding is tussen de baten en lasten van 



dit programma in relatie tot de gesloten raamovereenkomst en of het geschatte risico van 25 % wel 

reëel is. Daarbij wordt gevraagd naar de aankoop Dorrestein. In zijn algemeenheid wordt 

geantwoord dat hetgeen is verwoord in de begroting niet anders is, dan hetgeen is besproken bij de 

aanbevelingen op basis van de secund opinion. Er wordt niet geanticipeerd op het perspectief na 

de raamovereenkomst per 2013. De aankoop van Dorrestein dient een tweeledig doel, te weten: 

ontsluiting woonwijk Abrona en gedeeltelijke ontsluiting van de vliegbasis. De weergegeven 

baten en lasten lopen tot 2018. Na de expiratie van de raamovereenkomst na 2013 zullen nadere 

afspraken worden gemaakt. Het behoeft geen betoog dat de verdienmogelijkheid in deze tijd 

kleiner is geworden, hetgeen ook heeft geleid tot een kritische houding mbt de uitgavenkant.  

Toegezegd wordt dat de Lami-activiteiten en de financiering ten laste waarvan (provinciaal 

milieubeleidsplan en AVP-programma) nog eens op een rijtje worden gezet. Tevens wordt 

toegezegd dat volgend jaar meer inzicht zal worden gegeven in de te behalen doelen op het terrein 

van de binnenstedelijke ontwikkeling. Aangegeven wordt dat het nu nog te prematuur is om te 

anticiperen op de financiële consequenties van het Deltaplan. Het gaat nu nog slechts om een 

eerste gedachtenvorming. In de volgende begroting zal dit punt worden meegenomen. M.b.t. de 

muskusrattenbestrijding wordt aangegeven dat dit qua kosten de goede kant op gaat. Het is te 

overwegen eea in de risicoparagraaf mee te nemen. Wat betreft het faunabeheer wordt door de 

gedeputeerde meegedeeld dat wat op dit terrein gedaan wordt, 80 tot 90% wettelijk is. Hierop is de 

handhaving dan ook ingericht.        

 

Commissie BEM 29 oktober 2012: 

Gevraagd wordt waar de huisvestingslasten in de begroting zijn terug te vinden. In de pers is 

verschenen dat de provincie € 28 miljoen bijdraagt aan Culturele Hoofdstad; klopt dit? Over de 

loon- en prijscompensatie wordt gevraagd hoe dit zich verhoudt tot de aangekondigde nullijn voor 

ambtenaren. Gezien de kosten die gepaard gaan met het innen van heffingen, is de vraag of de 

opbrengsten daarmee in verhouding staan; is het efficient om dit te handaven? Meerdere fracties 

vragen of er snel een eerste analyse kan komen van de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord 

voor de provincie Utrecht. Ook wordt nog eens nadrukkelijk gevraagd om PS goed voor te blijven 

lichten over de effecten van de Wet HOF. 

Gedeputeerde Van Lunteren geeft aan dat de huisvestingslasten opgebouwd zijn uit verschillende 

componenten. Eerder is daar al een overzicht van rondgestuurd naar de PS-leden. Het is 

gedeputeerde niet bekend dat de provincie Utrecht € 28 miljoen zal bijdragen aan Culturele 

Hoofdstad. Toegezegd wordt om zo snel mogelijk een overzicht te geven van de financiële 

gevolgen van het regeerakkoord. Voor de beleidsvelden zal dit langer duren, aangezien veel nog 

uitgewerkt moet worden. Er wordt al terughoudend omgegaan met loon- en prijscompensatie; 

alleen de juridisch verplichte zaken worden uitgevoerd. De signaalwerking van precarioheffing, je 

betaalt voort wat je afneemt, is belangrijk, ook als kosten en opbrengsten tegen elkaar wegvallen. 

De gevolgen van de Wet HOF zullen regelmatig met PS worden besproken. 
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