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SP, 
Noordenbos 

Betreft het vrijvallende budget voor de jeugdzorg. 
(zie de najaarsrapportage 2015 blz. 24). 
Klopt het dat er 1,5 miljoen in de algemene middelen zal gaan of 
moet hier nog een bedrag vanaf voor het lectoraat? En hoeveel 
blijft er dan over? 
 

Het vrijvallende budget gaat in zijn geheel over naar de algemene 
middelen. 

Alex  
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D66 
Overkleeft 

Wij kunnen de cijfers over verwerving en inrichting van natuur 
(p.122) niet meer volgen. De definitie is aangepast waardoor het 
resultaat per eind 2014 wordt aangepast, maar we zien ook de 
begrote cijfers enorm schuiven (was 411 ha en nu ineens 325). 
Ook afgelopen jaar stonden er op enig moment al 3 verschillende 
cijfers genoemd. Kan er met zuivere cijfers inzicht worden 
gegeven in de voortgang? 
 
Daarnaast zien we dat de ambitie voor de inrichting van nieuwe 
natuur t.o.v. Begroting 2015 fors is bijgesteld: van 1720 naar 1400 
ha cumulatief in 2018. Waarom is dat, terwijl je juist meer focus op 
inrichting zouden doen. 

 

De cijfers over de voortgang van de natuurrealisatie kwamen tot nu 
toe tot stand door het opvragen van deze gegevens bij DLG. Vanaf 
dit jaar is DLG opgeheven en is de Provincie Utrecht zelf 
verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van data in 
relatie tot de natuurrealisatie-opgave. Dit jaar is daartoe een nieuw 
(en modern) informatiesysteem aangeschaft dat ingevuld en 
bijgehouden wordt door onze eigen medewerkers. Met de aanschaf 
van dit systeem is er eveneens intern gewerkt aan uniformering van 
de productie en registratie van deze gegevens tussen de 
verschillende verantwoordelijke afdeling (uitvoering – beleid). 
Daarmee is het mogelijk een accurater en eenduidiger overzicht van 
de stand van zaken met betrekking tot de realisatie te leveren dan 
gebruikelijk met de verouderde (DLG) systemen. 
 
De planning van de inrichting is inderdaad voor de periode tot en 
met 2019  licht naar beneden bijgesteld, de ambitie voor de periode 
tot 2027 is onveranderd.  
In de afgelopen jaren blijkt dat de voortgang van de inrichting 
moeilijk te plannen is (en soms meer tijd vergt), voor de efficiënte 
inrichting van hectares zijn grotere aaneengesloten eenheden 
noodzakelijk. 

Wim Schouten 

D66 Schneiders 1: Mijlpaal bereikbaarheid 2016 (bladzijde 69): Is er aangaande de 
nieuwe OV-concessie voor de Provincie Utrecht gesproken over 
ontheffingen aangaande buurtinitiateven zoals een 
duurzame/zero-emission bus in Amersfoort en daarmee een 
lijndienst uit de concessie te vervangen? Is hier ruimte voor 
binnen de concessie, zijn hier gesprekken over gevoerd en is hier 
in de begroting rekening mee gehouden? 
 
 

1: Voor het verlenen van een ontheffing van de OV-concessie is op 
basis van de Wet personenvervoer2000 (Wp2000)  doorslaggevend 
criterium of het betreffende OV-initiatief de concessiehouder geen 
concurrentie in de concessie aandoet. Immers de concessiehouder 
heeft voor de concessieperiode het alleenrecht om in het 
betreffende gebied openbaar vervoer te rijden. Een initiatief van een 
derde om een lijndienst uit de concessie te vervangen kan dus niet.  
In de concessie is geen budgettaire ruimte voor dergelijke 
initiatieven, omdat de Wp2000 de provincie als concessieverlener 
verbiedt om vanuit de concessie initiatieven buiten de 
concessiehouder om te subsidiëren. Als het concurrentie-argument 
niet speelt zijn ontheffingen voor initiatieven mogelijk, zoals dit jaar 
bleek bij de verleende ontheffing voor de Drop-Drafbus. De 
initiatiefnemers van die pilot hebben zelf hun business case 

Anthon Lansing 



geregeld.  
 
In de nieuwe concessie zijn uiteraard binnen de spelregels van de 
wet ook weer aanvragen voor ontheffingen voor OV-initiatieven van 
derden mogelijk. Daarnaast heeft u ook gevraagd om een 
innovatieve aanbieder voor de nieuwe concessie. Dus hier kan ook 
binnen de vastgestelde kaders van de aanbesteding en de offerte 
voor initiatieven ruimte zijn. 
 
Overigens is voor de komende concessie door uw Staten via het 
uitgangspuntenprogramma voor de aanbesteding opgenomen dat 
de nieuwe concessiehouder de transitie naar minder uitstoot vorm 
geeft en ook de mogelijkheid heeft voor inzet van elektrische 
bussen. Gelet op het ingediende juridische bezwaar tegen de 
gunning aan de nieuwe aanbieder, kan nu hier niet nader op de 
inhoud van dit aspect van het gebodene in gegaan worden.   
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D66 Schneiders 2: Hoofdstuk mobiliteit (bladzijde 70): Plannen omtrent 
doorstroming en comfort van de fiets worden pas in 2017 
opgenomen in de begroting. We hebben in het coalitieakkoord 
een duidelijke ambitie uitgesproken aangaande de verdubbeling 
van het woon-werkverkeer via de fiets in 2028. Hoe houden we de 
voortgang omtrent dit streven momenteel bij? Is er ruimte voor 
meer fietsgerelateerd budget als blijkt dat voor het bereiken van 
de doelen in het coalitieakkoord meer budget nodig is dan nu 
begroot is in onder andere het Actieplan Fiets? 
 
 

Op pagina 70 staat dat de indicator voor het fietsbeleid in de 
begroting voor 2017 wordt opgenomen. Reden hiervoor is dat we op 
basis van het nieuwe coalitieakkoord een nieuwe meetbare een 
politiek relevante indicator willen introduceren die past bij de 
doelstellingen van onze coalitie. Deze indicator is nog niet gereed. 
Dit heeft geen enkele consequentie voor onze ambitie met 
betrekking tot fiets en het beschikbare fietsbudget van 2015-2018 
ad € 9 mln. Dat is naar onze inschatting nu voldoende en mocht – 
op basis van de aangedragen projecten - blijken dat dat niet zo is, 
dan laten wij dat aan PS weten en zullen we budgetverhoging 
overwegen. 

Anthon Lansing 

D66 Schneiders 3: Hoofdstuk cultuur (bladzijden 79-81): Waar zijn de bedragen 
voor de versterkte cultuurleningen terug te vinden in de begroting? 
Daarnaast staat in de omschrijving van de begroting van Utrecht 
Verhaalt, programma cultuur en ondernemerschap een toelichting 
over het stoppen van dit programma in 2015 (bladzijde 81). Op 
pagina 149 staat echter in de tabel incidentele lasten en baten 
meerjarig structureel tot 2019 een bedrag van 375.000 op de 
lastenbegroting. Graag een toelichting. 
 

Voor de Utrechtse Cultuurlening is  in 2013 een eenmalig bedrag 
toegekend aan het KF Heinfonds. De cultuurlening is een 
revolverend fonds. Daarom hoeft niet jaarlijks opnieuw een bijdrage 
te worden geleverd. 
 
Het programma Cultuur onderneemt stopt per 31 december 2015. 
De middelen voor onder ander cultureel ondernemerschap op blz 
149 zijn nieuwe middelen uit het coalitieakkoord, die in de 
Cultuurnota 2016-2019 een bestemming en verdeling krijgen. 

Anthon Lansing 

PvdA, 
Muilekom 

Vraag 1 
Tijdens de (uitstekende) workshop over het lezen van de 
begroting op 28 september 2015 is aangegeven dat begin 2016 
een update zal verschijnen van de nota ‘reserves en 
voorzieningen’. De PvdA juicht dat toe, ziet de reserves en 
voorzieningen als belangrijke pijlers onder de provinciale 
financiële deugdelijkheid en ziet de update daarom met 
belangstelling tegemoet, maar ziet die toezegging graag nog even 
schriftelijk bevestigd. Immers, de nota ‘reserves en voorzieningen’ 
wordt eens in de vier jaar vastgesteld en de laatste keer was op 3 
februari 2014 (zie blz. 16 begr. 2016).  
 

De “nota weerstandsvermogen” wordt begin 2016 geactualiseerd, 
dit in relatie tot de bespreking van de paragraaf 
weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit.  Op 
die manier wordt wel een relatie gelegd met de aanwezige reserves. 
Daarnaast vindt er een stofkam operatie plaats van de 
bestemmingsreserves naar aanleiding van een afspraak uit het 
coalitieakkoord. De uitkomst daarvan zal worden meegenomen in 
de jaarrekening 2015. 
 

Tom Kooijman 
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PvdA, 
Muilekom 

Vraag 2 
Op bladzijde 99 van de begroting wordt een aantal financiële 
kengetallen weergegeven. Weinigzeggend zoals ze hier staan 
vermeld, maar wettelijk verplicht zo werd tijdens de workshop 
aangegeven. Om ze toch (enigszins) zinvol te laten zijn krijgen we 
graag dezelfde kengetallen ook van de andere provincies, bij 
voorkeur met een duiding van betekenisvolle verschillen. 
 

In samenhang bezien geven de kengetallen op blz. 99 aan dat de 
financiële positie, op dit moment, solide is. Een normering van de 
kengetallen wordt opgenomen in de nieuwe nota 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2016. Het voert te ver 
om op deze plaats een benchmark te houden over de kengetallen 
bij andere provincies.  
Voor een globale vergelijking met provincie Noord-Holland: deze 
provincie heeft ook een negatieve schuldquote, een lagere 
solvabiliteit en een iets hogere ratio structurele exploitatieruimte.  
In het eerste kwartaal van 2016 zal de nota weerstands-vermogen 
aan PS worden aangeboden.     

Tom Kooijman 

PvdA, 
Muilekom 

Vraag 3 
Op blz. 113 worden de zgn. verbonden partijen genoemd, partijen 
waarin de provincie Utrecht een financieel en bestuurlijke belang 
heeft. Enigszins tot onze verwondering ontbreekt in dat rijtje de 
EBU. De provincie is bij de EBU bestuurlijk betrokken en 
subsidieert tot 2020 met zo’n 17 miljoen euro de activiteiten van 
de EBU. Tijdens de workshop werd het vermoeden geuit dat de 
EBU geen rechtspersoon is en daarom geen verbonden partij kan 
zijn. De subsidie zal echter toch ergens naar moeten worden 
overgemaakt. Graag uitleg over het feit dat de EBU geen 
verbonden partij is en graag nogmaals een toelichting op de vraag 
hoe de provincie Utrecht toezicht houdt op de besteding van de 
subsidiegelden. 
 

EBU ontbreekt in het rijtje omdat de provincie geen zitting heeft in 
het dagelijks bestuur van de Stichting EBU (bestuurlijk belang) en 
ook geen financieel risico loopt in geval van financiële problemen bij 
de stichting EBU (financieel belang). De stichting EBU ontvangt van 
de provincie jaarlijks een exploitatiesubsidie van € 300.000 
waarover jaarlijks gerapporteerd wordt. Verder hebben PS in 2013 
de Strategische Agenda 2013-2020 van de EBU vastgesteld als 
kader voor de besteding van de middelen voor economisch beleid. 
Deze middelen zitten in de reserve cofinancieringsfonds Kennis en 
innovatie en worden ingezet voor cofinanciering van projecten (van 
derden) die bijdragen aan de strategische agenda van de EBU en 
die in samenwerking met de EBU tot stand zijn gekomen. Per 
project wordt een aanvraag ingediend bij de provincie die wordt 
getoetst aan de uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht.  
 

Vicky Sassen 

    

    

    

 


