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BESTUUR, EUROPA EN MIDDELEN

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 januari 2015, dienst/sector SGU, nummer PS2015BEM02, inzake verlenging 
overeenkomst accountantscontrole EY.
Daartoe besloten 
PS2015BEM02

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, dienst/sector MAO, nummer PS2015BEM01, inzake vaststellen 
Archiefverordening provincie Utrecht 2014.
Daartoe besloten 
PS2015BEM01

MILIEU, MOBILITEIT EN ECONOMIE

Initiatiefvoorstel ChristenUnie en SP van 2 december 2014, PS2014PS14, inzake roetkaart.
Daartoe besloten 
PS2014PS14

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 januari 2015, dienst/sector MEC, nummer PS2015MME01, inzake plan verbeteren 
verkeersveiligheid N411 Utrecht – Bunnik.
Daartoe besloten 
PS2015MME01

Amendement A1, ingediend door de fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdA, inzake verbetering 
verkeersveiligheid N411 OK, noordelijk fietspad nee.
Het amendement is aanvaard.
Daartoe besloten 

Amendement A2, ingediend door de fracties van D66, CDA, SP, PvdA en ChristenUnie, inzake verkeersveiligheidsaudit 
N411 meenemen in de aanbesteding.
Het amendement is aanvaard.
Daartoe besloten 

Motie M1, ingediend door de fracties van D66, VVD, PVV, 50Plus, GroenLinks, CDA, SGP en ChristenUnie, inzake veiliger 
maken spoorwegovergang OK, afsluiten Achterdijk nee.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten 

RUIMTE, GROEN en WATER

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 december 2014, dienst/sector FLO, nummer PS2015RGW01, inzake aanpassing 
regelgeving waterschappen.
Daartoe besloten 
PS2015RGW01

Motie M4, ingediend door de fracties van GroenLinks, PvdA, PvdD, D66 en PVV, inzake democratische waterschappen 
betekent geen geborgde zetels.
De motie is aanvaard.
Daartoe besloten 

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 januari 2015, dienst/sector FLO, nummer PS2011RGW02, inzake IGP-realisatieplan 
Lunet aan de Snel.
Daartoe besloten 
PS2015RGW02
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STATEN (provinciale)

Vaststelling agenda.

Afscheid de heer R.N.S. Emons te Bilthoven.

Installatie van de heer F.H. Barneveld Binkhuysen te Soest, in verband met de vacature door het vertrek van de heer R.N.S. 
Emons te Bilthoven.

Ingekomen stukken.

Vragenhalfuurtje

Mondelinge vragen van de heer Essousi inzake dienstverband facilitair personeel.

Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 8 en 11 december 2014 en het verslag van 5 januari 2015.

Interpellatie Tour de France op verzoek van de SP.

Motie M5, ingediend door de fractie van de SP inzake: met de Franse slag.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten 

Motie M6, ingediend door de fractie van de PVV, inzake bijdrage Tourstart.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten 

Interpellatie EBU op verzoek van de SP.

Motie M7, ingediend door de fractie van de SP, inzake harde cijfers over werkgelegenheidsbeleid Provincie Utrecht.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten 

Interpellatie bodemverontreiniging in Doorn, ingediend door PVV.

Motie M8, ingediend door de fractie van de PVV, inzake toezicht exploitant stomerij Doorn.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten 

Daartoe besloten 

Stemverklaringen.

Stemmingen.

WONEN, MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR

Voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, dienst/sector FLO, nummer PS2015WMC01, inzake 
Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt 2008.
Daartoe besloten 
PS2015WMC01

Motie M2, ingediend door de fractie van de PvdA, inzake woningmarkt.
De motie is ingetrokken.
Daartoe besloten 

Motie M3, ingediend door de fractie van ChristenUnie, inzake huisvesting vergunninghouders.
De motie is verworpen.
Daartoe besloten 
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Presentielijst vergadering 9 februari 2015

Voorzitter: W.I.I. van Beek, commissaris van de Koning
Griffier: L.C.A.W. Graafhuis

VVD mevr. drs. F.M. Alsem, Harmelen
dr. F.H. Barneveld Binkhuysen, Soest
drs. J. Germs, Renswoude
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 (vanaf 16.35 uur)
mevr. dr. A.J. Vlam, Nieuwegein
G.H.J. Weierink, Maartensdijk (vanaf 16.07 uur)
Z. el Yassini, Utrecht

PvdA mevr. drs. U.P. Blom, Driebergen
drs. K.E. Driehuijs, De Meern
A. Essousi, Utrecht
ing. D. Kiliç, IJsselstein
drs. C. de Kruijf, Leusden
mevr. P.J. van Viegen MSc, Utrecht

CDA mr. J.M. Buiting, Utrecht (vanaf 14.17 uur)
mevr. P. Doornenbal-van der Vlist, Lopik
ir. H. Graaff, Amersfoort
mevr. H. Nap, Vleuten
T. van Oosterom, Woerden
C. Westerlaken, Willige Langerak

D66 drs. J.G. Boerkamp, Utrecht
ir. N.J.P. Hoefnagels, Bunnik
ir. J.P.M. Peters, Bilthoven
drs. G.J.J. Smakman, Amersfoort
dr. I.Thonon, Utrecht

PVV mevr. E.J. Broere, Soest
R.G.J. Dercksen, Bosch en Duin
ir. H. IJssennagger, Bilthoven
J. Jacobs, Soest
drs. W.J. Ubaghs, Maarssen

GroenLinks drs. F.H.W. Bekkers, Utrecht
mevr. A.C. Boelhouwer, Wijk bij Duurstede (vanaf 16.58 uur)
J. Fastl, Utrecht
drs. B. Nugteren, Utrecht

SP M.H.O. Boer, Bilthoven
mevr. drs. S.N. van de Gein, Linschoten (vanaf 14.59 uur)
ir. ing. Y.S. Lutfula, Utrecht (vanaf 19.30 uur)
A.M. Meijer, Amersfoort

ChristenUnie drs. C. de Heer, Amersfoort
A.J. Schaddelee, Houten

SGP W. van Wikselaar, Driebergen (tot 18.20 uur)
50Plus mevr. W.M.M. Hoek, Vreeland
PvdD W. van der Steeg, De Meern
Fractie De Vries -

Afwezig: mr. E. de Vries, Amersfoort (Fractie De Vries)
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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
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Opening.

De VOORZITTER: Dames en heren, ik open de statenvergadering en heet u van harte welkom.
Later zullen komen mevrouw Van de Gein, de heer Lutfula, mevrouw Boelhouwer, de heer Tuijnman, 
de heer Weierink en de heer Buiting. Afwezig is de Fractie De Vries.

Dames en heren, leden van de Staten. Ik heb een tweetal droevige berichten voor u.
Op 31 december 2014 is mevrouw Verheijen-Loef overleden. Zij zat namens de fractie van het CDA 
voor de periode 1982 tot 1991 in de Provinciale Staten van Utrecht.
Op 20 januari 2015 overleed de heer Koning . Hij was statenlid voor de PvdA in de periode 
2003 – 2007.
Beide oud-collega's hebben zich ingezet voor het belang van de inwoners van de provincie Utrecht. Ik 
verzoek u te gaan staan en hen in een moment van stilte te gedenken.

Provinciale Staten gedenken de overledenen in stilte.

Vaststellen agenda.

De VOORZITTER: Ik wil graag eerst met u de agenda vaststellen. Er is een viertal 
interpellatieverzoeken binnengekomen. Ik stel u voor die alle vier te behandelen in wat in de tussentijd 
na agendapunt 14 is geworden. In de eerste plaats gaat het over de Grand Départ van de Tour de 
France, ingediend door de SP. Door de SP is een aantal vragen ingediend over de EBU. Over de 
bodemverontreiniging Doorn en het rapport over de windmolens Houten zijn door de PVV vragen 
ingediend. De heer Hoefnagels heeft een vraag over dit punt.

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Uit de toegestuurde stukken heb ik begrepen 
dat het punt van de SP over de EBU goed genoeg is om te bespreken als een interpellatiedebat. Ik 
vraag mij af of dat zo is. Dit is namelijk een stuk dat nog niet is besproken in de commissie MME. Het 
is schriftelijk besproken in de commissie MME. De SP heeft daarop antwoorden gekregen en heeft 
daarover vragen. In lijn met hoe de Staten werken, moeten die vragen gewoon weer worden behandeld 
in de commissie MME. Ik stel voor om dit stuk op de agenda van de commissie MME te zetten.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Een korte reactie. Deze interpellatie komt niet slechts 
voort uit de laatste zitting van de commissie MME en de daarop gebaseerde schriftelijke vragen, maar 
komt voort uit een reeks van vragen en verzoeken van vier jaar. Dat mondt nu uit in het 
interpellatieverzoek van vandaag. Ik verzoek de Staten daarmee rekening te houden.

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Met deze verdere omschrijving kan ik 
natuurlijk niet aangeven dat het puur om de commissie MME gaat. De indiener geeft namelijk aan dat 
dit niet zo is. Dan houdt het daarmee op.

De VOORZITTER: Dan begrijp ik dat wij de conclusie trekken dat we het punt gewoon behandelen.
Ik heb gezien dat er vragen zijn ingediend door de PvdA over de provincie Utrecht als werkgever. In 
de tussentijd heb ik het signaal gekregen dat ik die vragen zou mogen behandelen als schriftelijke 
vragen via de artikel 47-procedure.

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dat lijkt mij een misverstand. Ik stel graag de 
vragen aan de orde. Wij wachten de reactie van het college even af. Wellicht dat een belangrijk deel 
van de vragen nu al beantwoord kan worden, maar misschien ook niet. Dan horen wij graag het 
voorstel aan hoe dit vervolgens behandeld wordt.

De VOORZITTER: Akkoord. Dan zal ik ze aan de orde stellen.
Mevrouw Pennarts heeft nog een mededeling vooraf.
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Mevrouw PENNARTS (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het zal de statenleden niet ontgaan 
zijn dat ik op ieders bureau een exemplaar heb neergelegd van Tastbare Tijd 2.0. Het doet mij veel 
plezier u dat exemplaar te mogen aanbieden. Het is onderdeel van de motie Utrecht verhaalt. Dat was 
een statenbreed aangenomen motie. Daarvan was deze uitgave een deel.
In 2005 was er al een keer een uitgave van Tastbare Tijd. Die was na 13.000 exemplaren uitverkocht. 
Op veler verzoek is er dus een nieuwe uitgave gekomen. 2.0 refereert er niet alleen aan dat het een 
nieuwe versie is, maar dat deze is gecombineerd met zowel de Cultuurhistorische Atlas als de website 
www.utrechtaltijd.nl, waar de verhalen over de erfgoedlocaties staan. Op 5 februari hebben wij de 
uitgave gepresenteerd aan een groot gezelschap van met name zeer veel enthousiaste gemeenten. Het 
boek is namelijk niet alleen interessant voor inwoners van de provincie, maar is ook heel erg nuttig 
voor ambtenaren bij het maken van ruimtelijke plannen.
Met veel plezier bied ik u dus een exemplaar aan. Ik hoop dat u er heel veel plezier aan beleeft. Het is 
niet hetzelfde exemplaar als het vorige. U vindt meer informatie over de waterlinies, de limes, de 
buitenplaatsen, maar ook over de bestuurlijke historie van onze provincie. Ik wens u er heel veel 
plezier mee.

Zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de agenda aldus vast.

Afscheid de heer R.N.S. Emons te Bilthoven.

De VOORZITTER: Ik heb een brief ontvangen van uw collega, de heer Emons, dat hij stopt met zijn 
statenwerk. Vanwege zijn afscheid zou ik daaraan een paar woorden willen wijden.

Binnenkort zijn de Provinciale Statenverkiezingen met dientengevolge het afscheid van vertrekkende 
statenleden. Vandaag is een bijzondere dag, want we nemen nu al afscheid van de heer Ronald Emons.
Mijnheer Emons, u vertrekt niet alleen op een bijzonder moment, u trad ook aan op een bijzonder 
moment. Dat was namelijk op 22 april 2013, toen de Provinciale Staten al twee jaar werkzaam waren 
in deze zittingsperiode. De aanleiding destijds was minder plezierig. Het had te maken met de 
procedure die toen liep voor de benoeming van een waarnemend commissaris. Door berichten in de 
media zag de heer Barneveld Binkhuysen zich destijds genoodzaakt terug te trekken als statenlid en 
tevens als fractievoorzitter van de VVD. Onverwacht werd er een beroep gedaan op u; u was immers 
de eerstvolgende op de kandidatenlijst. Nu het Openbaar Ministerie onlangs heeft laten weten dat de 
heer Barneveld Binkhuysen ten onrechte als verdachte is aangemerkt, is er alle reden om hem volledig 
eerherstel te bieden. Mijnheer Emons, dat kan alleen omdat u bereid was en bent uw plaats af te staan. 
U maakt het mogelijk dat wij vandaag de heer Barneveld Binkhuysen weer in ons midden welkom 
kunnen heten. Ik heb veel waardering voor de flexibele manier waarop u onvoorwaardelijk het belang 
van de Provincie Utrecht voor ogen hebt.

Bijna twee jaar geleden, toen u werd beëdigd, maakte u voor het eerst kennis met de politiek. Leren 
door te doen. U had nergens een leerstoel gehad, althans niet voor wat betreft dit onderwerp. Toch ging 
het u vanaf het begin goed af. Dat is bijzonder. U startte in de commissie RGW en snel daarna werd u 
lid van de commissie MME. Kortom, u was op vele plaatsen inzetbaar en dat zonder enige actieve 
ervaring. U was zeer gedreven en wist in een korte tijd als statenlid al een stempel te drukken. Het 
statenvoorstel Opheffing Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied voorzag 
u van een heldere liberale visie op de overheid versus de markt. Ik citeer uit uw maidenspeech van 10 
maart 2014: "Als liberaal ga ik ervan uit dat de overheid een betrouwbare partner in business behoort 
te zijn en dat de samenleving baat heeft bij burgers en ondernemers die hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen en kunnen nemen, dat de overheid geen oneigenlijke concurrentie 
aandoet aan de markt en dat de overheid fatsoenlijk omgaat met de gelden die door de burgers en 
ondernemers van dit land worden opgebracht." U gaat dan verder: "Echter, marktpartijen zijn niet aan 
die spelregels gebonden. Zij zullen met een overheid die voornemens is een schap te liquideren, gaan 
werken via de methode van 'cherry picking'. Zij halen de krenten uit de pap en regelen dat desnoods op 
onorthodoxe wijze. De overheid is in dit soort onderhandelingen niet zo gehaaid als een marktpartij 
met persoonlijke belangen en winstoogmerk. Dat leidt er over het algemeen toe dat een overheid 
gaande het proces al blij is als de risico's afnemen en het overzicht op het restant helderder wordt. Dat 
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restant bestaat echter uit een pap zonder krenten. Dat vindt over het algemeen zijn vertaling in de 
financiële risico's die de overheid loopt." Zo sprak u bij dat debat.

Beste mijnheer Emons, u kwam op een bijzonder moment en u vertrekt op een bijzonder moment. Er 
is één voordeel: u krijgt wat extra aandacht. Zoals gezegd: u hebt dat absoluut verdiend. Namens de 
Staten dank ik u hartelijk voor uw inbreng in de commissies en in de Staten. Door uw werk als 
algemeen secretaris van Nyenrode Business University ben ik er wel haast zeker van dat wij u als 
statenlid zullen missen. We weten ook dat u door uw werk sterk betrokken blijft bij het 
maatschappelijk leven en deze mooie en kennisrijke provincie. Graag laat ik mijn dank voor uw inzet 
in het algemeen belang van de provincie Utrecht vergezeld gaan van de bekende roemer, met oorkonde 
en natuurlijk, en de bloemen. Heel, heel hartelijk dank. (Applaus)

Overhandiging bloemen, roemer en oorkonde.)

De VOORZITTER: De heer Emons wil graag kort reageren.

De heer EMONS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dank u wel. Voorzitter, leden van Provinciale en 
Gedeputeerde Staten, griffier en griffiemedewerkers. Het is een raar gevoel om hier nu afscheid van u 
te nemen. Waar ik vanuit de reservebank na een persoonlijk gezien best wel aardig 
verkiezingsresultaat ongeveer twee jaar geleden als gekozen liberale volksvertegenwoordiger in uw 
midden werd toegesproken en opgenomen, ben ik hier nu opnieuw toegesproken; dit keer om 
uitgeleide te worden gedaan.

Interessant genoeg is de aanleiding voor mijn entree indertijd ook de aanleiding voor mijn vertrek nu. 
U refereerde er al aan. Daarmee kan ik absoluut vrede hebben, want ook in de politiek gaat het erom 
een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden. Ik zie – ook dat zei u al – terug 
op een tweetal portefeuilles; die binnen RGW op het gebied van Agenda Vitaal Platteland en die 
binnen MME op het gebied van recreatie. Mijn maidenspeech vond pas plaats op het laatste gebied en 
binnen MME heeft u onlangs nog van mijn visie op de ontwikkeling van de N411 mogen 
kennisnemen.

In de afgelopen twee jaar is mij het volgende opgevallen. Allereerst de geweldige wijze waarop 
Provinciale Staten worden geserviced door het ambtelijk apparaat en ook de plezierige en persoonlijke 
wijze waarop een statenlid door de medewerkers van de griffie, dat ambtelijk apparaat, de catering en 
de beveiliging te woord wordt gestaan. Ik dank dan ook, om slechts enkele namen te noemen: Leo 
Graafhuis, Ruud Poort, Hans Schoen, Marie-Louise Engelsman, Rita Ambatzidellis, Mieke 
Miltenburg, Inge Burgterwal en nog vele, vele anderen, wier namen ik niet eens ken. Ook 
hardwerkende mensen bij de gebiedscommissies, zoals Gerard van Zanten, Jaap Verkroost en Carla 
Bisseling. Wat een echt compliment verdient, is de correcte wijze waarop met de Nederlandse taal in 
woord en geschrift wordt omgegaan. Dat zie ik helaas elders vaak anders.

Dan de interessante aspecten die in de Staten aan de orde komen, van de beoordeling van de besteding 
van door de maatschappij, door ons als burgers dus, opgebrachte belastinggelden tot en met het 
invullen van een sociale verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid voor het milieu. De 
onderwerpen zijn u allen bekend en we hebben er binnen dit huis vaak genoeg debatten over mogen 
meemaken. Af en toe waren het zelfs verhitte en uitlopende debatten. Denk aan kwesties als de 
aanbesteding van het openbaar vervoer, de recente problematiek van de PER-verontreiniging in Doorn, 
de aanleg en het onderhoud van wegen, zoals de N411, de jeugdzorg, de ruimtelijke visieplannen, de 
windmolens niet te vergeten, de bezettingsgraad van bedrijventerreinen, het opheffen van 
recreatieschappen en het omgaan met cultureel erfgoed binnen steeds wijzigende wet- en regelgeving.
De wijze waarop met elkaar wordt omgegaan bij het indienen van moties en amendementen, het 
houden van interpellaties – u gaat het dadelijk allemaal meemaken in deze zaal –, het uitbrengen van 
de stemmen en überhaupt de wijze waarop we elkaar tijdens en na vergaderingen bejegenen, is ook 
best het vermelden waard.
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Ik bewonder politiek verbale kanonnen in ons midden, zoals Ad Meijer – dat heb ik hem ook al eens 
gezegd en ik zeg het hier nog een keer publiekelijk –, wiens vasthoudendheid ons aan de andere kant 
zo veel uren heeft gekost en u ongetwijfeld nog zal gaan kosten. Ik begrijp trouwens dat je als 
volksvertegenwoordiger het ijzer probeert te smeden als het heet is. Dat is nu eenmaal minder 
gemakkelijk voor een niet-coalitiepartij dan voor een coalitiepartij. Het heeft ook weer voordelen, 
want je kunt er dan eens lekker stevig tegenaan en dan maar zien waar het schip strandt, iets wat 
enorm zal bijdragen aan het adrenalinegehalte tijdens het debat, maar ook vaak tot teleurstelling zal 
leiden na de uitkomst van de stemmingen. De zakelijke nuchterheid van Wim van Wikselaar en de 
menselijke maat van Petra Doornenbal zijn wellicht wel zo effectief en kosten in elk geval minder tijd.

Dan het enorme verschil tussen kleine en grote fracties. Mieke Hoek heeft, hoe je er ook over mag 
denken, toch haar dorpje Vreeland op ons aller kaart gezet. Waar kom je collega's tegen die 'gewoon' 
aan hun collega's uit de Staten kerstkaarten sturen met, u raadt het al, een romantisch gezicht van 
Vreeland erop? Of dat beloond moet worden met een eigen contingent windmolens aan de Vecht in de 
bebouwde kom van Vreeland? Waar eenmansfracties overal iets vanaf moeten weten en ook altijd aan 
bod komen, hebben de leden van de grote fracties zoals de VVD slechts één of twee portefeuilles. 
Verkeert zo'n portefeuille in rust, dan heeft zo'n fractie weinig achter het spreekgestoelte te zoeken.

Ik heb geprobeerd, vanuit mijn liberale visie op de samenleving en de bij mij levende overtuiging dat 
in principe ieder individu zijn eigen lot in meerdere of mindere mate zelf in de hand heeft en moet 
hebben, met daarnaast overigens een noodzakelijk sociaal vangnet, bij te dragen aan een zo compact 
mogelijke overheid. Een overheid die niet nodeloos dirigeert, maar samen met de burgers en de 
ondernemers de maatschappij in een beter vaarwater probeert te krijgen. Sommige zaken zijn echter 
echt des overheids, namelijk die waarvoor de burger in zijn eentje geen zorg kan dragen. De aanleg 
van wegen en het borgen van veiligheid, zowel op straat als via de aanleg en het onderhoud van 
waterkeringen, zijn daarvan goede voorbeelden. Ik wil u een hartenkreet van een verstokte 
automobilist niet onthouden: "Geef de autorijdende burger waar voor zijn opcenten en zorg voor een 
goed en voldoende wegdek, met een zo vlot mogelijke verkeersdoorstroming en het zo min mogelijk 
ontmoeten van niet gemotoriseerd verkeer." Dat is trouwens ook nog beter voor het milieu. Ik ben 
ervan overtuigd dat u dat dadelijk nog met elkaar aan de orde stelt.

Als statenlid zou je bij de belangen als hierboven genoemd niet moeten willen proberen het beter te 
weten dan degenen wier vak het is om een omgeving in te richten. Wel moet je als statenlid ervoor 
proberen te zorgen dat de te leveren diensten aan de maatschappij kosteneffectief en overigens ook 
efficiënt tot stand komen. Ik denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid, waarbij je op een 
provinciale weg best wel een maximumsnelheid van 80 km/h kunt aanhouden en op rijkswegen een 
maximumsnelheid van 130 km/h, maar daarover praat u straks verder.

Ik rond af. In de discussies bespeur ik bij de Staten nog wel eens het nodige hobbyisme. Dat kost 
onnodig tijd en vertroebelt naar mijn overtuiging het zicht op waar het allemaal om zou moeten gaan. 
Het hobbyisme kan ook verworden tot pure politieke demagogie, daar waar het niet meer gaat om het 
spelen van de bal en de haalbaarheid, maar om de bühne. Geloven en vinden klinkt zo mooi, maar 
'zeker weten na deugdelijk te hebben onderzocht' is beter. Het dossier echt kennen helpt daarbij.
Graag wens ik de Provinciale Staten van Utrecht onder het charmante voorzitterschap van Willibrord 
van Beek toe dat de discussies een zakelijk karakter hebben en dat de inzet is en blijft het dienen van 
de belangen van de burgers, op wiens rekening – laten wij het niet vergeten – hier immers het hele 
provinciekantoor, met haar griffie, haar ambtenaren en haar colleges draait.
Ik zal op mijn korte periode in de Utrechtse Staten als een zeer interessante ervaring blijven terugzien. 
Ik dank u allen, niet in het minst ook mijn eigen collegiale en gezellige VVD-fractie, met haar 
onvolprezen ambtelijk secretaris Saskia van Oijen, voor een aangenaam en leerzaam verblijf. Dank u 
wel. (Applaus)

Installatie van de heer F.H. Barneveld Binkhuysen in verband met de vacature door het vertrek 
van de heer R.N.S. Emons te Bilthoven.
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De VOORZITTER: Er is nu een lege plek in de zaal. Wij gaan over tot de opvolging. Nadien zal ik 
even schorsen om u beiden de hand te kunnen drukken. Dat houdt echter wel in dat ik eerst mevrouw 
Doornenbal het woord geef om verslag te doen namens de commissie die de geloofsbrieven heeft 
bekeken.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De commissie heeft de geloofsbrieven van 
de heer Barneveld Binkhuysen onderzocht. Er zijn geen beletselen geconstateerd. Hij voldoet aan alle 
wettelijke eisen en kan daardoor worden toegelaten als lid van Provinciale Staten.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan zal de griffier de heer Barneveld Binkhuysen binnengeleiden. 
Voor zover u daartoe in staat bent, verzoek ik u om te gaan staan.
Mijnheer Barneveld Binkhuysen, de tekst van de verklaring en belofte luidt:

"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 
middellijk, enig 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 BARNEVELD BINKHUYSEN (VVD): Dat verklaar en beloof ik.

De VOORZITTER: Ik mag u dan als eerste gelukwensen met uw terugkeer in deze vergaderzaal. Van 
harte welkom. (Applaus)

(Overhandiging bloemen.)

Ik ga een moment schorsen om u de gelegenheid te geven beide heren de hand te drukken. De 
vergadering is geschorst.

Schorsing van 14.25 uur tot 14.33 uur.

De VOORZITTER: Dames en heren, 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 vragen ingediend door de PvdA. De heer Essousi zal die vragen stellen.

De heer ESSOUSI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Afgelopen vrijdag werd bekend dat mensen die de 
gebouwen van het Rijk schoonmaken straks in dienst komen bij het Rijk. Eerder deed het Rijk dit ook 
als voor andere beroepen, zoals beveiligers. De kwestie staat nu weer nadrukkelijk op de agenda na het 
kabinetsbesluit. Schoonmakers voeren sinds 2010 actie. Arbeidsvoorwaarden en zekerheden staan 
onder druk. Ze werken om de haverklap voor een ander schoonmaakbedrijf en ze krijgen bijvoorbeeld 
geen reiskostenvergoeding voor woonwerkverkeer.

Nu het Rijk schoonmakers gaat aannemen, hoor je vaak de opmerking dat de schoonmakers zich 
steeds meer collega's voelen van de mensen op de werkvloer in de gebouwen waar zij werken. In het 
kader van kostenbesparing en meer focus op de kerntaken heeft de provincie Utrecht de facilitaire 
diensten zoals schoonmaak, catering en beveiliging samengevoegd in één facilitaire bundel en 
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uitbesteed. De PvdA fractie wil graag weten in hoeverre de provincie Utrecht als werkgever zorg 
draagt voor voldoende waardering voor onze schoonmakers, beveiligers en cateringmedewerkers. 
Daartoe hebben wij een drietal vragen:

1. Hoeveel van de totale schoonmakers, beveiligers en cateringmedewerkers werken op basis van 
flexibele arbeidscontracten, zoals nul-urencontracten, oproepcontracten of zogenoemde 
payrollconstructies?

2. Heeft de provincie Utrecht als opdrachtgever bij de aanbesteding afspraken gemaakt met 
facilitaire leveranciers over arbeidsvoorwaarden en zekerheden van deze werknemers? Krijgen 
schoonmakers bijvoorbeeld wel een reiskostenvergoeding voor het woonwerkverkeer?

3. Is het een arbeidsvoorwaardelijke verbetering voor onze schoonmakers, beveiligers en 
cateringmedewerkers wanneer wij hen in dienst nemen bij de provinciale overheid?

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik moet er even bij zeggen dat de 
vragen van de PvdA gisteren wat op een ongebruikelijk laat tijdstip bij mij binnenkwamen. Volgens 
mij was het 23.45 uur. Ik heb ze op dat moment nog wel voorbij zien komen. Ze waren echter 
ruimschoots op tijd binnen om beantwoord te kunnen worden. Van veel van de antwoorden die 
gegeven zouden moeten worden, ben ik echter helaas ook afhankelijk van een aantal derden. U weet 
ook van mij dat ik de antwoorden graag goed aan u wil meegeven, zodat ik er later niet op hoef terug 
te komen.
Voor zover wij hebben kunnen nagaan – dat is de stand van zaken op dit moment – kunnen wij 
vaststellen dat alle medewerkers hier werken via derden en dat zij in contracten voor onbepaalde tijd 
zitten. Gezien het feit dat het inderdaad allemaal wat kort dag is geweest, verzoek ik u via de 
voorzitter om deze vragen via de zogenaamde artikel 47-procedure te laten behandelen. Dat zou 
betekenen dat ze in principe na de collegevergadering van volgende week dinsdag vastgesteld zouden 
kunnen zijn en dat de antwoorden op die manier alsnog in hun juistheid en volledigheid bij u komen.

De heer ESSOUSI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank het college voor de eerste reactie. Door de 
beslissing van het kabinet vinden wij het belangrijk dat de provincie duidelijkheid verschaft aan onze 
medewerkers. Ik heb er begrip voor dat dit nader uitgezocht moet worden. Wij zijn blij dat het bestuur 
hiermee aan de slag gaat. Wij wachten de antwoorden en de resultaten af.

De VOORZITTER: Dat waren de vragen zoals die gesteld zijn onder dit agendapunt.

Vaststellen van de notulen en de besluitenlijst van 8 en 11 december 2014 en het verslag van 5 
januari 2015.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stellen Provinciale Staten de notulen en de 
besluitenlijst van de vergaderingen van 8 en 11 december 2014 en het verslag van de vergadering van 
5 januari 2015 ongewijzigd vast.

Initiatiefvoorstel ChristenUnie en SP inzake roetkaart.

De VOORZITTER: Voor dit initiatiefvoorstel geef ik als eerste het woord aan de heer De Heer.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Miniroetdeeltjes en andere ultrafijne 
stoffen zijn geen fijne stoffen. Ze zijn wel letterlijk klein en fijn, maar figuurlijk vormen ze een 
levensgroot probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie luidde pakweg anderhalf jaar geleden de 
noodklok over de ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van het inademen van het fijnstof. 
Volgens de longartsen is er voor fijnstof in feite geen drempelwaarde waaronder geen schade wordt 
aangericht. Daarom zijn de huidige normen voor de blootstelling aan fijnstof niet streng genoeg. Voor 
ultrafijnstof is nog helemaal geen norm vastgesteld.

Tijdens een recent symposium in het Amsterdams Medisch Centrum deden longartsen nogmaals een 
dringend beroep op beleidsmakers om de normen aan te passen. Die oproep is mede afkomstig van 
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alle Utrechtse specialisten, het RIVM, de epidemiologen van de Universiteit van Utrecht en de 
longartsen van het Diakonessenhuis Utrecht. De gezondheidsschade als gevolg van de slechte 
luchtkwaliteit prijkt in de top 4 van de gezondheidsproblemen, samen met roken, overgewicht en 
meeroken. Onze beleidsmakers geven de aanpak van al deze problemen de allerhoogste prioriteit, 
behalve die van de slechte luchtkwaliteit. Europa heeft dan wel geroepen dat de uitstoot van 
ultrafijnstof voor 2025 moet worden gehalveerd en onze nationale overheid heeft zich al 
gecommitteerd aan een doelstelling van een vermindering van 38%, maar deze goede voornemens zijn 
nog steeds niet vertaald in keiharde normen.

Nu gaat de provincie niet over luchtkwaliteitsnormen, maar zij gaat wel over de gezondheid van onze 
burgers. Daarom heb ik in het afgelopen halfjaar alle expertmeetings over luchtkwaliteit bezocht. De 
boodschap daar is duidelijk: alle experts roepen eendrachtig dat de aandacht van de politici veel te 
eenzijdig gericht is op stikstofdioxide en op het wegnemen van de laatste knelpunten bij 
stikstofdioxide, omdat daarvoor de officiële normen moeten worden gehaald. Met de aanpak van die 
knelpunten voor stikstofdioxide bereiken wij echter weinig gezondheidswinst meer. De grootste 
gezondheidswinst is te boeken bij de aanpak van fijnstof en speciaal ultrafijnstof. De experts kijken 
vooral naar elementair koolstof, naar kleine roetdeeltjes, waaraan allerlei schadelijke stoffen kleven. 
Juist het inademen van miniroet is ongezond, omdat de gevaarlijke stoffen met die roetdeeltjes diep 
doordringen in de longblaasjes. Dat gaat dus mis bij astmapatiënten en bij anderen die last hebben van 
luchtwegproblemen. Longartsen zien een stapeling van longproblemen. Het is niet voor niets dat het 
RIVM het smogalarm steeds eerder uitroept, ook bij lagere pieken van probleemstoffen. Het is niet 
voor niets dat de Japanners in hun steden massaal zulke mondkapjes dragen.

De adviezen van de experts zijn eenduidig:
1. Minder roet is goed, dus maak een roetreductieplan;
2. Afstand tot roet is goed. Kijk vooral naar alle gevoelige bestemmingen langs drukke 
verkeerswegen en zorg voor voldoende afstand.
Dankzij de roetkaart van het RIVM weten we nu precies bij welke gebouwen de hoogste 
roetconcentraties de grootste gezondheidsproblemen veroorzaken en bij welke ziekenhuizen, 
kinderdagverblijven, scholen en zorginstellingen dat het geval is. Op al deze locaties verblijven extra 
kwetsbare groepen gedurende een, relatief gezien, lange periode. Als wij daar de blootstelling op korte 
termijn zouden kunnen terugdringen, levert dat relatief veel gezondheidswinst op.
Het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie en de SP gaat over deze gevoelige bestemmingen en over 
deze kwetsbare groepen. Het is de vraag wat we op de meeste probleemlocaties kunnen doen, op korte 
termijn en op middellange termijn. Gaat het dan vooral om verkeersmaatregelen? Is het mogelijk om 
ultrafijnstof weg te vangen met installaties bovenop geluidsschermen? Is het wellicht mogelijk om 
filters aan te brengen in de gebouwen? Is verplaatsen de enige oplossing? Wat zijn de kosten en de 
baten? Welke rol zou de provincie hierbij moeten spelen?

Op basis van de roetkaart is het niet zo moeilijk om enkele urgente probleemgevallen te kiezen. Het 
gaat dan om tien tot twintig locaties, voldoende variatie in de gebouwen en voldoende spreiding over 
de provincie. De problemen lijken het grootste in de stad Utrecht, maar het probleem speelt in feite in 
alle steden. Het voorstel is dat wij als provincie een serie expertmeetings organiseren om meer zicht te 
krijgen op het pakket maatregelen dat mogelijk is. De gemeente Houten heeft de wijk Loerik 
uitgeroepen tot 'living lab', om de veranderingen in het leefklimaat intensief te volgen met het 
kenniscentrum van RIVM en TNO. Het ligt voor de hand om dit kenniscentrum te betrekken bij ons 
provinciale vervolgonderzoek. Wellicht is er in Houten een quick scan mogelijk.
Op basis van de resultaten van het vervolgonderzoek kan de provincie met alle Utrechtse gemeenten 
overleggen over de roetkaart en over de meest efficiënte aanpak van het ultrafijnstofprobleem. 
Bovendien kun je met zo'n vervolgonderzoek de nieuwbouw van gevoelige bestemmingen op 
probleemlocaties tegen het licht houden.

De ChristenUnie en SP komen met een initiatiefvoorstel, omdat het college de aanpak van ultrafijnstof 
heeft overgelaten aan de Staten. De Staten hebben vorig jaar februari een expertmeeting georganiseerd 
over ultrafijnstof. In de commissie hebben wij gesproken over de resultaten daarvan. Het college was 
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wel bereid om bij het RIVM te vragen naar een roetkaart van de gevoelige bestemmingen, maar het 
college heeft meteen aangegeven dat de Staten voor andere stappen zelf met voorstellen moeten 
komen. Daarom komen wij vandaag met een initiatiefvoorstel op basis van de roetkaart van het 
RIVM. Daarop staan gegevens van 2012. Intussen zijn ook de gegevens van 2013 al bekend. Wij 
vinden het prima als wij de roetkaart van 2013 gebruiken bij het kiezen van probleemlocaties. De 
nieuwe kaart laat een lichte verbering zien, maar er liggen nog steeds honderden gevoelige 
bestemmingen in de gevarenzone. We kunnen niet wachten tot het bronbeleid haar effecten afwerpt. 
Tijdens de expertmeetings hoorden wij namelijk ook dat als het roet uit de uitlaatgassen sterk zou zijn 
verminderd, wij dan vervolgens stuiten op het probleem van het remslijpsel. Bij het huidige beleid 
gaat het nog tientallen jaren duren voordat de uitstoot van ultrafijnstof in de laagste categorieën valt.
Ik benadruk nogmaals dat er bij ultrafijnstof nooit een veilige norm zal komen. Er is namelijk geen 
drempelwaarde waaronder er geen gezondheidsschade optreedt. Dat maakt het roetprobleem op 
honderden locaties in onze provincie urgent. Mega-urgent.

Als wij het in de provinciehuizen hebben over ultrafijnstof, dan valt snel de term bovenwettelijk. Iets 
is echter alleen bovenwettelijk als je strenger bent dan de norm. Als er nog geen norm is, zoals bij 
elementair roet, dan kun je niet strenger zijn dan de norm. Je kunt hooguit vooruitlopen op een norm, 
maar dat is dan niet bovenwettelijk, maar hooguit voorwettelijk. Op het gebied van ultrafijnstof komt 
er ooit een strenge norm; daar kun je van op aan. De gezondheidsschade is namelijk zo groot, dat de 
lobby van de Wereldgezondheidsorganisatie vroeg of laat zal leiden tot een duidelijke norm. Daarop 
kunnen wij dan maar beter vooruitlopen. Hoe langer we wachten, hoe meer het namelijk gaat kosten. 
Als wij meteen alle kansen aangrijpen om effectieve maatregelen te nemen, dan zijn de kosten lager en 
is de gezondheidswinst vele malen groter. Daarom komen de SP en ChristenUnie vandaag met een 
initiatiefvoorstel voor een vervolgonderzoek. Laten wij snel onderzoeken welke maatregelen het meest 
effectief zijn, tegen welke kosten en met welke baten. We hebben dit initiatiefvoorstel in de commissie 
besproken. We hebben heel goed geluisterd naar alle andere fracties en we hebben ons voorstel flink 
aangepast aan de wensen en de formuleringen van de andere fracties. Wij rekenen dus op een 
meerderheid in de Staten. Miniroetdeeltjes en andere fijne stoffen zijn namelijk beslist geen fijne 
stoffen.

De VOORZITTER: Het woord is aan de tweede indiener, de heer Meijer.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Laat ik beginnen met aan te geven dat ik het een 
voorrecht vind om een voorstel als dit in te dienen, samen met Kees de Heer. Naar mijn gevoel is hij 
inhoudelijk een van de beste statenleden in deze periode.
Als wij kijken naar de totale gang van zaken, dan moet mij van het hart dat de SP al zo'n tweeënhalf 
jaar geleden naar aanleiding van publicaties in The Lancet vragen gesteld hebben over de 
problematiek. Duidelijk werd met name de levensverkortende werking van ultrafijnstof, dat veel erger 
is dan op dat moment werd verondersteld. Verschillende wetenschappelijke bronnen hebben zich 
daarover geuit. Vanaf dat moment hebben de ChristenUnie en de SP samen actie ondernomen. De heer 
De Heer refereerde al aan het symposium, nu ongeveer een jaar geleden. Er zijn diverse aanleidingen 
geweest waarbij dit onderwerp aan de orde is gesteld.

Laat ik heel duidelijk zijn: de SP wil natuurlijk veel en veel verder gaan; l Laten wij daarover geen 
onduidelijkheid laten bestaan. Wij vinden dat wij gewoon moeten zeggen: "Weg met die normen, want 
die voldoen niet. Op naar gezondheid en daarop maximaal inzetten." Daarover gaan wij verkiezingen 
voeren. Dat staat er nu aan te komen. Op dit moment gaat het erom dat de Staten, of je nu coalitie of 
oppositie bent, hoe je ook precies tegen de milieuproblematiek en de infrastructuurproblematiek 
aankijkt, in elk geval zeggen dat datgene wat wij kunnen doen is het in deze statenperiode oppakken 
van dit probleem. Ik reken in mijn hart ook op het college. Wij moeten niet de hele wereld overhoop 
halen voor de verkiezingen, maar wij moeten in elk geval die locaties aanpakken die wij kunnen 
verantwoorden en waarmee wij toch een krachtig signaal afgeven naar de samenleving, zodat duidelijk 
wordt dat wij deze problematiek serieus nemen.
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De heer ESSOUSI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dankzij de roetkaart is inzichtelijk geworden waar 
de roetconcentratie zich bevindt en hoe groot de roetconcentratie is. Het is ook bekend dat 
blootstelling aan fijnstof of ultrafijnstof slecht kan zijn voor de gezondheid. Dat zeggen niet alleen de 
Wereldgezondheidsorganisatie en de GGD, maar ook de experts waarnaar de heer De Heer verwijst.
Dat fijnstof of ultrafijnstof geen drempelwaarde kent, is voor de PvdA geen reden om passief te zijn. 
Het voorstel zoals wij dat hier bespreken, vraagt om een vervolgstudie naar de mogelijkheden en de 
kosten om de meest urgente locaties aan te pakken. Het gaat om de gezondheid van inwoners. Een 
proactieve houding om in elk geval de meest vervuilde locaties aan te pakken is wat ons betreft altijd 
gerechtvaardigd, met of zonder streefwaarden, vooral als het gaat om gevoelige gebouwen als scholen 
en ziekenhuizen. Om die reden steunt de PvdA het voorstel.

De heer WESTERLAKEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De CDA-fractie spreekt haar waardering 
uit voor de energie die in dit initiatiefvoorstel is gestoken, maar heeft toch nog wel een aantal 
bedenkingen bij het voorstel. Zo is ons onduidelijk wat de financiële consequenties van het voorstel 
exact zijn, nog los van de financiële consequenties die een eventueel vervolg op dit voorstel zou 
kunnen inhouden.
Wij hechten eraan duidelijk te maken dat gezondheid een heel belangrijke kwestie is, maar dat wij ook 
moeten kijken naar welke andere acties op dit terrein al worden ondernomen; we moeten geen dubbel 
werk gaan doen. We weten dat op dit moment het ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu) en het 
RIVM bezig zijn met een vervolgonderzoek. Wij dringen er bij de indieners van het initiatiefvoorstel 
op aan hun voorstel af te stemmen met het voorstel van het ministerie van I&M en het RIVM om 
dubbel werk of onnodige activiteiten te voorkomen, die ook nog geld gaan kosten.

De VOORZITTER: Het woord is aan de heer Smakman. Ik maak u erop attent dat de heer Smakman 
zijn maidenspeech houdt en dat u geacht wordt hem daartoe voluit de kans te geven.

De heer SMAKMAN (D66): Mijnheer de Voorzitter! Voor alles is een eerste keer. Tevens is het voor 
mij ook de laatste keer.
Het dossier over ultrafijnstof heeft binnen de commissie MME al heel wat stof doen opwaaien en het 
komt bij een aantal onderwerpen regelmatig terug, zoals bij de binnenstedelijke ontwikkeling, bij de 
aanbesteding van busvervoer en bij andere verkeersmaatregelen. Wij bevinden ons in de bijzondere 
situatie dat wij te maken hebben met tegengestelde signalen over ultrafijnstof. Aan de ene kant is er 
sprake van een geleidelijke afname van concentraties; dat hebben wij de heer De Heer ook weer horen 
zeggen. Aan de andere kant is er sprake van een toenemend inzicht in de ernst van de schadelijke 
gevolgen van ultrafijnstof, ook bij lagere concentraties.

We weten ook allemaal dat wij in Utrecht ver verwijderd zijn van de situatie in Shanghai of Bejing, 
maar is dat wel een terechte vergelijking? We kunnen immers ook stellen dat schone lucht niet alleen 
zorgt voor lage kosten in de gezondheidszorg, tot zo'n € 250 per persoon per jaar, maar dat het ook de 
kwaliteit van leven verrijkt en ervoor zorgt dat je kinderen lekker kunnen sporten en dat je na een 
sprintje naar de bushalte niet meteen kortademig bent.

De Europese Commissie had het voornemen om de scherpere wetgeving op het gebied van de 
luchtkwaliteit uit het prioriteitenlijstje te verwijderen, maar is daar, mede door de brandbrief van de 
vier Randstadprovincies, inmiddels van teruggekomen. Daarmee zijn wij uiteraard erg blij. Het gaat er 
dus feitelijk om wat nu eigenlijk de urgentie is. Welke noodzaak is er om, vooruitlopend op strengere 
Europese regelgeving, nu met een gerichte aanpak te komen die ervoor moet zorgen dat bij de 
gevoelige locaties in de provincie Utrecht de risico's voor de inwoners tot een aanvaardbaar niveau 
worden verlaagd? Ik merk daarbij nog op dat het wat ons betreft bij die gevoelige locaties niet alleen 
gaat om gebouwen, maar ook om verblijfslocaties in de open lucht, zoals schoolpleinen en 
sportvelden.

Wij zijn met de indieners van mening dat er meer metingen nodig zijn en dat er een planmatige aanpak 
moet komen voor het ultrafijnstofprobleem. Daar staat echter tegenover dat er volgens ons ook geen 
kwaad kan om, vooruitlopend op het breed gedragen Europese of nationale aanpak, nu al eens te 
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kijken naar de praktische mogelijkheden om ultrafijnstofconcentraties bij risicolocaties verder terug te 
dringen. Het kan ons interessante inzichten opleveren over de beste aanpak op de korte termijn. Je zou 
kunnen zeggen dat Utrecht als een van de meest belaste gebieden daarin ook een zekere 
verantwoordelijkheid heeft.

De ChristenUnie en de SP kiezen in deze discussie voor het instrument initiatiefvoorstel en niet voor 
een motie. De genoemde partijen willen blijkbaar dat het college niet veel speelruimte krijgt in de 
interpretatie en dat de voorgestelde actie volgens de letter wordt uitgevoerd. Wij hebben daarmee wel 
wat moeite. Zeker in een technisch dossier als dat over de luchtkwaliteit moeten de Staten niet per se 
proberen om het beter te weten dat de inhoudelijk deskundigen. De vragen aan het college zijn dan 
ook als volgt. Hoe kijkt het college aan tegen de urgentie van het ultrafijnstofprobleem, vooral met 
betrekking tot de risicolocaties? Sluit het voorstel van de ChristenUnie en de SP aan bij de aanpak die 
het college voor ogen staat, met name voor de korte termijn? Hoe kijkt het college aan tegen de vorm 
van het voorstel? Ervaart het college het initiatiefvoorstel als een steun in de rug of misschien eerder 
als een keurslijf?

De vragen aan de indieners zijn dan vervolgens: waarom hebben zij voor een initiatiefvoorstel 
gekozen en niet voor een motie? Is de medewerking van de gemeenten die genoemd zijn al geregeld? 
Hoe stellen zij zich de uitwerking van het voorstel in het ideale geval voor? Dat betekent met name: 
wanneer zijn zij tevreden met de uitkomst van hun voorstel?

De heer UBAGHS (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan heel veel waardering en begrip opbrengen 
voor het betoog van de heer De Heer en dat van de heer Meijer, tot het punt waarop gezegd wordt dat 
de overheid niets gedaan heeft. In de commissie MME heb ik al aangegeven dat in dit geval de twee 
betrokken beroepsverenigingen, waarvan ik van één daarvan lid ben, op dit moment bezig zijn om de 
grenswaarden – we spreken over grenswaarden en niet over drempelwaarden – voor fijnstof en 
roetstof te ontwikkelen. Dat zal helaas nog enige jaren duren, maar de gang is ingezet. Onze partij is 
van mening dat eerst die gang moet worden afgewacht totdat die grenswaarden er zijn. Dan weet je 
waar je moet handhaven en tot hoe ver je moet handhaven. Dat is ook de reden waarom wij dit 
initiatiefvoorstel niet zullen steunen.

De heer FASTL (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Ik was even bang dat ik me bij alle sprekers 
kon aansluiten, maar gelukkig is er op het laatste moment toch nog iemand waarmee ik het volstrekt 
niet eens ben. Dat is ook wel eens fijn.
Het moge helder zijn dat GroenLinks natuurlijk altijd een gezondere maatschappij voorstaat en vindt 
dat een betere luchtkwaliteit altijd het doel moet zijn. Wat ons betreft mag je als provincie zeker ook in 
alle gevallen bovenwettelijk zijn; dat moge helder zijn. In dit geval gaat het echter, zoals ook de 
ChristenUnie heeft aangegeven, niet over bovenwettelijk, maar hooguit over voorwettelijk. Dat is de 
belangrijkste reden dat ik mij totaal niet schaar achter het betoog van de PVV. Het gaat hier namelijk 
om een bekend gezondheidsrisico dat wij lopen.

Om het misschien wat concreet te maken het volgende. Voor de mensen die het kennen of er wel eens 
komen: basisschool De Pijlstaart is gevestigd op een locatie waar de norm ver overschreden wordt. Ik 
wil de ouders van de kinderen die daar naartoe gaan niet bang maken. Dan zou je kunnen zeggen: Wat 
moeten wij daarmee? Moeten wij daar generieke maatregelen nemen? Kunnen we dat in een langjarig 
beleid oplossen? Of moeten wij kijken naar wat wij concreet op die plek voor de mensen kunnen 
betekenen? Het zijn jonge kinderen die daar de hele dag zitten. Zij zitten op een plek waarvan wij 
allemaal weten dat je daar met de kennis van nu geen basisschool zou vestigen. Je zou hem daar niet 
toestaan. Dat zijn vraagstukken waarbij je kunt vragen hoe wij daarmee kunnen omgaan. Kun je 
ervoor zorgen dat de verkeersintensiteit daar afneemt? We weten allemaal dat dat ontzettend lastig gaat 
worden en dat de situatie nog wel enigszins nijpend zal blijven. Misschien kun je echter andere 
oplossingen verzinnen. Daar werkt dit initiatiefvoorstel naartoe. Dat juichen wij erg toe. Je zou bijna 
kunnen zeggen: dan had het een voorstel moeten zijn van het college. In een duaal bestel is het echter 
misschien juist wel fijn dat er af en toe vanuit verschillende politieke fracties actie komt. Dank, 
ChristenUnie en SP, voor dit voorstel. Onze hartelijke steun.
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De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Er is al een heel aantal vragen gesteld. Ik 
ben bijzonder benieuwd naar de beantwoording van de vragen van D66 aan het college. Ik heb nog een 
aantal vragen aan de ChristenUnie, voordat wij uiteindelijk ons standpunt innemen.
In oktober/november kwam dit punt ter sprake. U meldde toen een initiatiefvoorstel te hebben. Toen 
was er de discussie dat wij een half jaar tijd zouden kunnen winnen als wij het toen zouden bespreken, 
omdat dat dan vooruitliep op regelgeving elders. Inmiddels zijn we vier maanden verder. De eerste 
vraag is: beoogt u met uw voorstel dus nog twee maanden winst te boeken, of moet ik het anders zien? 
De tweede vraag is aan de eerste vraag gekoppeld: wat krijgen we straks? Enerzijds zie ik een vraag 
die redelijk algemeen klinkt, waarbij je op basis van experts informatie vergaart en waarbij je zegt dat 
er informatie tot u is gekomen en dat de provincie Utrecht met die informatie haar eigen beleid gaat 
vormgeven. Dan is de vraag echter zo algemeen, dat ik denk: welke informatie krijg ik? Ik kan mij 
namelijk voorstellen dat ik straks geïnteresseerd ben in een stappenplan, waarbij je dit kunt doen voor 
een reductie van zoveel procent en je dit kunt doen, hetgeen zoveel betekent en waarvan de kosten zo 
en zo hoog zijn. Dan kunnen we ons eigen beleid maken op basis van de kosten-/batenanalyse. Het 
klinkt misschien wat hard om te spreken over baten, maar noem de baten maar even het terugdringen 
van de norm of van de overschrijding, waar je het dan ook maar over hebt. Op dit moment is er een 
stuk overschrijding en straks zijn er misschien normen. Het is afhankelijk van hoe snel de 
ontwikkelingen in Den Haag gaan voor de uitvoering van beleid. Daar worstelen wij mee. 

Waar zit dat spul? Als je kijkt naar wat er naar mijn inschatting moet gebeuren om die tools op tafel te 
hebben waardoor wij echt beleid kunnen maken, dan is dat nogal wat. Dat betekent dat er dan wel 
degelijk een financieel plaatje aan hangt, terwijl het voorstel nu suggereert dat als wij misschien nog 
een expertmeeting organiseren, wij er dan wel zijn. Ik denk echter dat als het echt instrumenten moet 
opleveren waarop wij beleid kunnen maken, het dan wel een vrij diepgaand onderzoek is – dat kunnen 
we op deze manier volgens mij even niet afdoen –, dan moeten wij samen zeggen dat wij er een 
budget aan koppelen en dat dit de echte normen of de keuzemodellen zijn of dat dit de informatie is 
die nodig is om een keuze te kunnen maken. Die normen of keuzemodellen of die informatie moeten 
wij dan concreet op tafel hebben. In mijn optiek is het nu te algemeen. Ik hoor hierop graag uw reactie.

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Laat ik maar heel snel beginnen om te zeggen dat 
50Plus dit initiatiefvoorstel sowieso zal steunen. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen en we hadden 
er natuurlijk allang mee moeten beginnen om te meten en vast te stellen waar het ernstig is en waar het 
nog ernstiger is. Bij alles wat ten nadele is van onze gezondheid moeten wij bekijken wat wij eraan 
kunnen doen om dat te verminderen.
50Plus mist in het hele verhaal de luchtvaart; de luchtvaart komt helemaal niet direct aan de orde. 
Zoals u weet, woon ik in een gebied tussen Amsterdam en Utrecht. Waar hebben wij allemaal mee te 
maken? Wij hebben te maken met het Amsterdam-Rijnkanaal, van Amsterdam naar Utrecht. Wij 
hebben met Schiphol te maken. We hebben met de A2 te maken. Ik ben helemaal geen poetser, maar 
elke week word ik gedwongen om mijn vensterbanken schoon te maken, omdat ze gewoon helemaal 
zwart en kleverig zijn van alle troep die uit de lucht komt, of het nu van boven komt, linksom of 
rechtsom, of met de wind mee: wij wonen in een heel slechte omgeving vanwege het fijnstof.
Er wonen kwetsbare groepen in zorghuizen, woningen en verpleeghuizen. Daar wonen ook veel 
mensen die minder actief zijn in het bewegen. Het hele systeem is dan ook nog langzamer om het 
lichaam weer te zuiveren. Daarmee hebben wij te maken. Vandaar dat wij voor 100% achter het 
voorstel staan.

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! Ik beperk mij tot het uitspreken van mijn 
dank richting de ChristenUnie en de SP voor dit initiatiefvoorstel. Wat ons betreft is het een eerste stap 
in de goede richting. Wij zullen het voorstel dan ook van harte ondersteunen.

De VOORZITTER: Voor ik de indieners weer het woord geef, geef ik het woord aan gedeputeerde De 
Vries.
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De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ook dank aan de SP en de ChristenUnie 
voor het indienen van dit initiatiefvoorstel. Ik weet niet of ik het goed heb bijgehouden, maar volgens 
mij is het het eerste in deze periode. Ja? Nee? Zijn er meer geweest? Bravo. In elk geval dank 
daarvoor.
Het is een gewichtig onderwerp. Ook vanuit het college zien wij dat er steeds meer aandacht komt 
voor het onderwerp roet en in elk geval voor de luchtkwaliteit en de gezondheid. Dat zal in de 
komende jaren alleen maar toenemen. Wat dat betreft is het goed dat het hier vandaag ook op de 
agenda staat. Zoals al gememoreerd is door een aantal fracties, wordt op dit moment door het RIVM 
en TNO namens het Rijk ook al onderzoek uitgevoerd naar wat roet precies voor effecten heeft en hoe 
daarmee wordt omgegaan. Vanuit het college is het ons doel om daarop aan te sluiten.

Bij het voorstel zoals dat nu voorligt, zou ik een paar handreikingen willen doen in de richting van de 
indieners, in de hoop dat wij dan tot een vergelijk kunnen komen. Het gaat er met name om dat wij, 
nadat die onderzoeken door het RIVM zijn uitgevoerd, het RIVM zouden willen vragen om een 
scenarioberekening te maken voor het hele grondgebied van de provincie Utrecht. Daarover hebben 
wij al contact opgenomen met het RIVM. Het heeft ook al toegezegd dat het dat wil doen. Dat heeft 
echter even zijn beslag nodig, omdat het eerst die zaken voor het Rijk wil afronden. Dat zou een eerste 
insteek kunnen zijn om hem daarbij te betrekken. Daarbij is wel aan de orde dat het niet specifiek 
nodig is om daarbij locaties 'in the picture' te nemen. Het gaat er met name om dat de provincie het 
initiatief kan nemen om een overzicht te maken van mogelijke maatregelen om blootstelling aan roet 
te verminderen, daarbij ook de partijen die bevoegd gezag zijn voor het uitvoeren van de maatregelen 
in beeld te krijgen en daarbij ook een kostenindicatie van die maatregelen te maken. Dat is die 
kostenbatenanalyse waar u feitelijk om vroeg. Dat is volgens mij precies de rol die de provincie in zo'n 
proces zou kunnen aannemen.
Daarnaast heeft het college ook nog steeds het contact met de rijksoverheid en met de Europese 
Commissie over het verhaal van de normen. Door de heer Ubaghs is aangehaald dat daarover nog de 
discussie loopt aan de hand van de vraag hoe je uiteindelijk kunt komen tot een goed normenstelsel, 
zodat je daaraan je maatregelen kunt verbinden. Verder is het belangrijk dat wij bij het ministerie van 
I&M heel hard pleiten voor het komen tot een vervolg op het NSL (Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). Ik denk namelijk dat ook daarin in de toekomst roet een 
steeds belangrijkere rol gaat spelen en een van de onderdelen zal moeten zijn die daarin meeloopt. 
Overigens is vanuit de huidige uitvoering van het regionale programma dat wij daaraan hebben 
gekoppeld ook al een afname te zien, omdat, als je ziet welke maatregelen wij nemen op het gebied 
van fijnstof, je ziet dat roet daarin meelift als een op sommige plekken afnemende concentratie. Het is 
echter correct zoals is geconcludeerd dat er een aantal hardnekkige knelpunten is, waarvoor op termijn 
aanvullende maatregelen nodig zullen zijn. Misschien is het goed om ook nog te melden dat de 
monitoringsrapportage 2014 met een nieuwe roetkaart inmiddels ook publiek beschikbaar is. U had het 
over die van 2013, maar die van 2014 is er ook al. Die informatie is het meest up-to-date. Die zouden 
wij dus ook kunnen hanteren in het licht van een nader onderzoek met het RIVM.

Ik hoop dat ik in dat licht een heel eind in de richting van het voorstel van de SP en de ChristenUnie 
ben gekomen. Laten wij het op die manier aanvliegen. Dan denk ik dat wij uiteindelijk het inzicht 
kunnen verwerven, de kostenbatenanalyse kunnen maken en ook kunnen kijken wie waar voor welke 
plek het bevoegd gezag is om maatregelen te nemen.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben even behoefte aan een schorsing, zodat wij 
met elkaar kunnen overleggen. Is dat mogelijk?

De VOORZITTER: Kunt u het begrip 'even' definiëren?

De heer MEIJER (SP): Het gaat om een minuut of tien.

De VOORZITTER: Akkoord. Ik schors de vergadering voor tien minuten.

Schorsing van 15.08 uur tot 15.17 uur.

17



De VOORZITTER: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan de heer De 
Heer.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Vanuit de fracties zijn heel veel vragen 
gesteld. Ik probeer ze in dezelfde volgorde langs te gaan.

De PvdA vroeg om een proactieve houding. Dat is precies wat wij willen en wat ons voorstel ook 
behelst. Wij zijn het helemaal eens met de vraag van de PvdA om een proactieve houding in te nemen.

Het CDA heeft vooral gevraagd het vooral af te stemmen op wat het RIVM doet en wat het ministerie 
doet op landelijk niveau en om geen dubbel werk te doen. Dat is precies wat ons voorstel ook beoogt, 
namelijk om samen met het RIVM en met het centrum dat het RIVM met TNO in het leven heeft 
geroepen, onderzoeken te doen met diezelfde club, binnen het landelijke onderzoek. Wij proberen de 
grootste Utrechtse probleemsituaties meteen al aan te pakken. We proberen dus juist met ons 
initiatiefvoorstel mee te liften met die landelijke aanpak. Wij gaan met dezelfde partijen in zee. Als wij 
echter nu al weten dat er een paar hardnekkige locaties zijn waar tot in lengte van jaren problemen 
zullen zijn, laten wij dan die locaties nu al naar voren schuiven en daar extra goed naar kijken of op 
korte termijn juist op die plekken alvast iets te doen. Ons voorstel is dus om mee te liften met de 
landelijke aanpak en juist die partners te gebruiken bij onze expertmeetings.

D66 heeft verschillende signalen opgevangen. Aan de ene kant lijken de concentraties langzaam te 
dalen, maar wordt de ernst van de gezondheidsproblemen steeds duidelijker. Dat is ook precies wat wij 
zien. D66 vroeg ook om te kijken naar de schoolpleinen en de sportvelden, omdat daar jongere 
sporters hollen die intensief ademhalen en waar de gezondheidsschade groot is. Toen wij begonnen 
met onze roetkaart, waren sportvelden ook de locaties waarvan wij dachten dat wij daarnaar goed 
moeten kijken; het ging ons om alle sportvelden langs drukke wegen. Wij begrepen echter dat in de 
landelijke definitie van gevoelige bestemmingen er altijd een gebouw in het spel moet zijn en dat een 
sportaccommodatie dus niet meetelt bij de gevoelige bestemmingen. Omdat op landelijk niveau bij 
gevoelige bestemmingen het zo gedefinieerd staat dat er altijd een gebouw moet staan, hebben wij ons 
initiatiefvoorstel daarop aangesloten. Eigenlijk zou je echter ook naar sportvelden en 
sportaccommodaties moeten kijken, want die liggen juist vaak langs drukke uitvalswegen waar de 
gezondheidsschade waarschijnlijk ernstig is.
D66 wees ook op de Europese aanpak en merkte op dat wij daarop niet moeten vooruitlopen. Ik 
herinner mij een expertmeeting van onze Europagroepen, waar een D66-europarlementariër – ik ben 
zijn naam vergeten, maar het gaat om een D66-volksvertegenwoordiger in de voorhoede van de 
Europese onderhandelingen; het was toen nog 2013, door Europa uitgeroepen als jaar van de lucht, 
want we zouden strengere normen krijgen voor luchtkwaliteit – in november van dat jaar zei: "Van 
Europa hoef je op dit moment niets te verwachten, want de lobby de andere kant op is sterker dan de 
lobby voor strengere normen. Verwacht voorlopig dus niets van Europa." Dat was voor ons een van de 
argumenten dat wij lokaal wel in actie moeten komen met onze regionale programma's. Ik ben 
benieuwd hoe de discussie in Europa zich ontwikkelt. De D66-europarlementariër zei juist dat men 
niet op Europa moet wachten en dat je als regio moet vooroplopen, omdat er voorlopig in Europa niet 
zo veel gebeurt op dit vlak.

De PVV heeft er op gewezen dat er gewerkt wordt aan een grenswaarde en een normering. Hoe die 
norm ook uitpakt, zeker is dat de uitstoot van ultrafijnstof minder moet worden. Ons idee is dat je 
alvast het beleid in gang kunt zetten, omdat de uitstoot minder moet worden, terwijl je nog niet weet of 
de uitstoot met 25%, 50% of 75% moet verminderen. Zolang de discussie over de grenswaarde loopt, 
kun je natuurlijk alvast beginnen met het halveren van de uitstoot van ultrafijnstof. Dat hebben Europa 
en de rijksoverheid gezegd. De rijksoverheid heeft zich al gecommitteerd aan een vermindering van 
40% voor 2025. Vooruitlopend daarop kun je alvast aan de slag, terwijl je nog niet weet hoe de 
grenswaarde precies zal komen te liggen. Dat er hard gewerkt wordt aan de norm is eerder een 
aansporing om alvast te beginnen, dan een argument om op je handen te zitten en te wachten tot er een 
norm komt.
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De SGP heeft gevraagd of we wel genoeg hebben aan een paar expertmeetings en of we het niet veel 
breder moeten aanpakken. In feite hebben wij dat een jaar geleden bepleit: laten wij een 
roetreductieplan maken voor de hele provincie. Op de expertmeeting hebben wij gehoord dat de stad 
Utrecht al volop bezig was met een roetreductieplan. Onze vraag aan het college was toen: "Laten wij 
het dan provinciebreed aanvullen. Laten wij de rest van het provinciale vlak ook meenemen en laten 
wij het integraal aanpakken. Laten wij een heel plan van aanpak maken voor roetreductie." Dat wilde 
het college op dat moment niet. Het college wilde wel een roetkaart maken. Vandaar dat wij op basis 
van de roetkaart nu zeggen: "Laten wij naar een aantal locaties kijken." Ons achterliggende idee is 
natuurlijk dat als je daar goed naar kijkt, je er uiteindelijk waarschijnlijk niet aan ontkomt om 
provinciebreed een plan van aanpak te maken, met een roetreductieplan zoals wij dat een jaar geleden 
al hebben gevraagd. Dat is waarschijnlijk het eindverhaal, maar aangezien nog niet alle fracties, niet 
alle partijen, overtuigd zijn van de noodzaak dat wij daar naartoe moeten, dachten wij: "We zetten 
alvast een paar stapjes." Als wij met de roetkaart een stapje zetten en naar een aantal locaties kijken, 
zetten wij afhankelijk van wat ons dat oplevert een volgend stapje. Uiteindelijk moeten wij 
waarschijnlijk toe naar een roetreductieplan voor de hele provincie en naar een integrale aanpak. Dat 
kost geld, maar we hebben nog geen flauw benul van hoeveel geld dat gaat kosten. Laten wij nu van 
een aantal gevoelige locaties bekijken wat we kunnen doen en hoeveel het kost. Op basis van die 
informatie kun je dan een volgend stapje zetten. Waarschijnlijk is het eindplaatje en provinciebreed 
scenario. Ik hoor het college ook zeggen dat wij daar naartoe gaan. Om echter een idee te hebben van 
hoeveel dat dan kost, kun je maar beter van tevoren bij een aantal probleemplekken alvast kijken 
hoeveel het zou kosten als je daar iets zou willen doen.

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Een vraag ter verduidelijking. Als je 
straks een rapportage krijgt, wil je aan de hand daarvan keuzes kunnen maken. Het kan namelijk niet 
zo zijn dat wij meegaan in een voorstel waarin staat dat we de oplossing krijgen die gaat voor een 
optimale verlaging van elke uitstoot van roet of schadebeperking van roet. Tot hoe ver ga je dan? Het 
zou voor mij een overweging kunnen zijn dat als er een rapportage uit komt, waarin je een aantal 
opties krijgt voor wat je eraan kunt doen en wat daarvan het effect is en wat de financiën zijn en 
waarin je ook nog een stap verder gaat en laat zien van welke aanpak en van welke maatregelen er 
welke effecten en financiën zijn en je kunt nog verder gaan, ik dan een keuzemodel heb op basis waar 
van ik vraag hoe wij met de polsstok die wij hebben beleid kunnen ontwikkelen waar wij achter staan 
en dat wij ook kunnen uitvoeren in de komende periode. Dan heb je een instrument om keuzes te 
maken. Daarop hoor ik nog geen reactie. Ik ben bang dat het een algemeen verhaal wordt, waarbij je 
de uitstoot heel ver kunt terugdringen en je kunt laten zien wat het kost en dat we er dan zijn. Ik zoek 
een ander model.

De tweede vraag die daaraan is gekoppeld is als volgt. Ik heb net een reactie van het college gehad die 
bij mij het beeld opriep dat er op dit moment al heel veel plaatsvindt en dat er heel veel wordt beoogd, 
maar waar zit dan het verschil nog tussen uw voorstel en datgene waarmee men volgens de 
gedeputeerde al bezig is? Of ik heb iets gemist in het verhaal van de gedeputeerde of ik begrijp het 
verhaal van u niet helemaal.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Datgene waarover het college zojuist 
sprak en de handreikingen die de gedeputeerde zojuist bood, zijn anders dan in november bij de 
bespreking in de commissie. Ik ben blij dat het college in beweging komt en dat er blijkbaar een 
provinciebreed scenario wordt uitgewerkt. Ik ben blij met alle handreikingen die het college doet. Het 
college komt nu in beweging. Dat was in november, tijdens de bespreking in de commissie, nog niet 
het geval. In november hebben wij het voorstel zo klein mogelijk gemaakt, om ervoor te zorgen dat er 
iets zou gebeuren. Het college stelt nu in feite een volgende stap voor. Het college zegt echter meteen 
dat er een aantal hardnekkige locaties zal blijken te zijn, waarvoor je meer moet doen en waarvoor je 
extra maatregelen moet nemen. Dit initiatiefvoorstel blijft wat dat betreft overeind staan. Je kunt alvast 
kijken naar de locaties met de meeste problemen. Daarvoor kun je de experts bij elkaar roepen. Als je 
weet dat in de komende twintig jaar het bronbeleid geen effect heeft op die plek en dat daarvoor over 
twintig jaar nog steeds een ernstige gezondheidsschade kan worden opgelopen, dan kun je alvast 
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kijken wat je op die plekken kunt doen, wat het kost en wat de baten zijn. Nu kun je alvast een aantal 
probleemplekken uitkiezen en daar gaan kijken. Direct daar achteraan kan er een provinciebreed plan 
van aanpak komen, waarover het college net sprak.

Volgens mij kan ons initiatiefvoorstel overeind blijven staan. Als een detail kun je alvast kijken naar 
een aantal probleemplekken, waarvan je nu al weet dat de provinciebrede aanpak daar straks, over 
twintig jaar, nog steeds niet voldoende soulaas zal bieden. Die brede aanpak is wel nodig. Dat hebben 
wij een jaar geleden al gevraagd. Op dat vlak wilde het college toen echter niet in beweging komen. Ik 
ben blij dat die aanpak er nu wel aan komt. Blijft overeind staan dat je voor een aantal 
probleemlocaties bij voorrang alvast kunt gaan kijken. Het komt toch vroeg of laat op ons bordje. Een 
breed plan van aanpak kan dus, maar het in detail naar een aantal van die locaties kijken is ook nog 
steeds urgent.

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Hoe reageert de heer De Heer op de 
moduleaanpak waarover ik zojuist sprak?

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Als je beide naast elkaar zet, kun je daar 
ook naartoe gaan. Op korte termijn vragen wij echter een aantal expertmeetings over een paar plekken. 
Dat je dat dan geleidelijk opschaalt is prima en dat je dan in fases verder gaat. Die expertmeetings 
kunnen natuurlijk ook over iets kleins gaan, maar ze kunnen ook over iets groots gaan. Ik heb al met 
wethouders en raadsleden gepraat over wat hun gemeentelijke aanpak is. De een zegt: "Ik zou die 
school vlakbij die drukke weg wel eens willen bekijken." In Utrecht zei een van de raadsleden: "Ik zou 
alle plannen van de Noordelijke Randweg wel eens willen bekijken, zodat je nu in het kader van de 
Noordelijke Randweg meteen kijkt, en als je daar toch van alles moet doen de aanpak van het 
ultrafijnstof daarin zou kunnen meenemen. Hoeveel kost dat dan extra? Hoeveel kosten zijn er en 
hoeveel baten zijn er? Die expertmeetings kunnen dus op heel kleine schaal plaatsvinden, waar het 
gaat over één school, maar je kunt ook de situatie voor de hele Noordelijke Randweg bekijken. Op die 
manier zijn er verschillende niveaus waarop je kunt insteken.

De heer FASTL (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! We moeten het volgens mij niet ingewikkelder 
maken dan het al is. Als op een gegeven moment iedereen het op zijn eigen manier wil invullen, krijg 
je misschien de situatie dat het helemaal niet ingevuld wordt. Het mooie hiervan is dat het in eerste 
instantie concreet en inzichtelijk is gemaakt. We hebben natuurlijk al een aantal expertmeetings gehad. 
De kennis hier binnen de zaal is in elk geval op orde. De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij 
hiermee wel uit de voeten kan en dat hij een opzet kan maken waar wij naartoe kunnen gaan. Zeer 
binnenkort zijn er verkiezingen. Het lijkt mij juist een mooie uitdaging, ook voor het nieuwe college, 
om op basis van wat er nu door het college wordt opgesteld, in de komende vier jaar echt werk van te 
maken. Veel ingewikkelder moeten wij het volgens mij nu niet maken. Het belangrijkste is nu dat de 
eerste stap gezet wordt en dat er een beetje vaart wordt gemaakt. Ik wil eigenlijk tegen de SGP zeggen: 
we kunnen wel drie scenario's gaan uitdokteren, maar het is volgens mij veel simpeler dan dat u doet 
voorkomen.

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Dat begrijp ik. Het gaat er mij om dat als 
je iets inzet en je onderzoek doet, je dan met dat onderzoek iets beoogt. Dan beoog je bijvoorbeeld om 
de vervuiling die er nu is met 10%, 20% of 30% terug te brengen. Dat betekent dat je een aantal 
scenario's krijgt. Je kunt dan bepalen welke doelstelling je wilt halen. Dan moet je al een doelstelling 
vaststellen. Als wij bovenwettelijk beleid willen ontwikkelen, dan wil ik inzicht hebben in de 
mogelijkheden om te kunnen zien welke doelstellingen in de integrale afweging voor mij haalbaar 
zijn. Dat kan dan nooit een open doelstelling zijn, waaraan geen norm verbonden is. Daar worstel ik 
mee.

De heer FASTL (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij is dat voor GS om te zeggen: "De 
vraag kunnen wij binnen onze macht op die manier invullen." Wij kunnen ervoor zorgen dat wij 
bekijken welke knelpunten op welke wijze zijn aan te pakken. Dat is een van de doelen. Het andere 
doel is de vraag welk beleid wij daaraan in de toekomst kunnen koppelen. Dat is de eerste opmaat. Dat 
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is het enige dat GS nu kan doen. Als we op die manier insteken, dan lijkt het mij een heel goed 
voorstel.

De heer KONINGS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Even voor de duidelijkheid: er zijn allerlei 
regionale programma's voor onderzoek, samen met TNO. Begrijp ik het nu goed dat het verschil 
tussen hetgeen dat provinciaal en hetgeen dat regionaal aan de orde is, enzovoorts, al loopt en het 
initiatiefvoorstel feitelijk niet meer en minder is dan dat in het initiatiefvoorstel gefocust wordt op een 
aantal zeer ernstige locaties om daarop per direct actie te ondernemen?

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Toen wij het initiatiefvoorstel schreven, 
was het college nog niet in beweging gekomen. Wij hebben een paar keer gevraagd naar een vervolg 
op de regionale aanpak. Het college wilde op dat vlak toen nog niet in actie komen. Wij hebben een 
paar keer geprobeerd om die provinciebrede aanpak samen met de gemeenten op de agenda te zetten. 
We hebben dat geprobeerd met het mobiliteitsplan, met de mobiliteitsvisie en met het 
bodemmilieuplan. We hebben een paar keer gevraagd om op het gebied van ultrafijnstof in beweging 
te komen. Het college wilde niet in beweging komen, ook niet bij de evaluatie van het regionale 
programma voor luchtkwaliteit. Ook toen wilde het college niet in beweging komen. We hebben er 
steeds om gevraagd. Naar ons idee waren die expertmeetings een eerste stap om meer kennis te 
verzamelen. Ik ben blij dat het college in beweging komt en dat er een heleboel aan komt. In het kader 
van de landelijke aanpak kunnen wij regionaal met onze gemeenten aan de slag. Prima. Blijft echter 
staan het punt dat er een aantal probleemplekken is. In die zin heeft u gelijk: wij kunnen het 
initiatiefvoorstel nu toespitsen op een aantal probleemplekken, namelijk die plekken waarvan wij nu al 
weten dat die in de landelijke aanpak over twintig jaar nog steeds urgent zijn; ik heb het de 
gedeputeerde net horen zeggen. Er is een aantal hardnekkige knelpunten waarvan wij weten dat daar 
op de langere termijn een probleem speelt en waarvoor extra maatregelen nodig zijn. Laten wij die 
punten nu al bekijken. Het gaat om gevoelige bestemmingen waar extra kwetsbare burgers zitten. 
Laten wij die dan bij voorrang pakken en laten wij daarover dan een aantal expertmeetings houden, als 
een soort detailonderzoek aan het begin, zodat wij weten wat er allemaal achteraan komt. Het is 
vandaag voor het eerst dat het college op dit punt in beweging komt. Het initiatiefvoorstel is 
geschreven op het moment dat het college nog niet in beweging was gekomen. We kunnen het 
initiatiefvoorstel dus beschouwen als een onderdeel van die grote aanpak. Het blijft echter nog steeds 
wel nodig om in detail naar een aantal gevoelige bestemmingen te kijken. Zo kunnen wij het 
initiatiefvoorstel nog steeds blijven lezen.

De heer KONINGS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Laat ik het anders formuleren: als u het 
initiatiefvoorstel nu zou intrekken, zou het toch een succes zijn, want u heeft het college 
aangemoedigd om allerlei stappen te zetten. Of formuleer ik het nu te kort door de bocht?

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik weet niet wat er gebeurt als wij het 
initiatiefvoorstel intrekken. Naar mijn idee zijn die detailonderzoeken nodig op de korte termijn. Ik 
stel voor dat de Staten die keuze maken. Ik vind het prima als het college meteen daar achteraan met 
heel veel meer komt, maar laten wij in elk geval die eerste detailonderzoeken doen. Daar hebben onze 
burgers namelijk baat bij. Daar hebben die paar scholen en die paar ziekenhuizen baat bij als wij daar 
extra goed naar kijken. Het komt vroeg of laat namelijk toch op ons bordje.

De heer KONINGS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Voor mij is het helder.

De heer UBAGHS (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik had mij echt voorgenomen om niet achter deze 
interruptiemicrofoon te gaan staan, maar ik hoor zo veel dingen, dat ik wel moet. Ik proef : de PVV is 
lekker gemakkelijk. Niks doen en wachten tot die normen er zijn. Niets is echter minder waar. Ik heb 
één concrete vraag: hoeveel van de locaties die u nu wilt aanpakken zijn locaties waar gewerkt wordt? 
Dan hebben wij namelijk direct de oplossing al.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Locaties waar gewerkt wordt?
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De heer UBAGHS (PVV): Waar mensen werken, zoals scholen en kerken. Hoeveel van die locaties 
die u op het oog hebt om in eerste instantie aan te pakken, zijn zogenaamde werklocaties?

De heer DE HEER (ChristenUnie): U kent de stippenkaart van de roetkaart. De eerste stippen 
betreffen alle woningen. De tweede stippen zijn alle gevoelige bestemmingen. Naar mijn idee kiezen 
wij er daar een aantal van, zodat wij zorgen voor spreiding van gebouwen en spreiding door de 
provincie. Op al die plekken wordt gewerkt. Dat zijn scholen en zorginstellingen en daar zijn 
kwetsbare groepen aanwezig die extra gezondheidsschade zullen ondervinden. Anders zou het niet als 
een gevoelige bestemming op de kaart zijn gekomen.

De heer UBAGHS (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben blij met dit antwoord, want dan is de 
oplossing heel simpel. De wetgever schrijft via de Arbo-wet voor dat als er een gezondheidsrisico is 
voor medewerkers, met of zonder norm, de werkgever verplicht is om daarop beleid los te laten, 
alsmede een reductieprogramma. Als de wet gewoon gevolgd wordt, dan is het hele initiatiefvoorstel 
overbodig. De werkgever moet doen wat hij moet doen. In eerste instantie heeft de heer Meijer in het 
asbestdossier ook de provincie erop aangestuurd om een goede RHI te maken waarin dat naar voren 
komt. Dan zijn we er. Dan is dit overbodig.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Hetgeen de heer Ubaghs zegt, lijkt mij een 
extra argument voor het initatiefvoorstel.

De heer UBAGHS (PVV): Mijnheer de Voorzitter! De heer De Heer begrijpt niet waar ik heen wil. Je 
kunt wachten tot die grenswaarden er zijn – en ik geef toe dat dit nog vier, vijf jaar kan duren of helaas 
misschien nog langer –, maar in de tussentijd kun je gewoon met de wet in de hand je maatregelen 
nemen en zelfs afdwingen.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een ander spoor. Het lijkt me juist 
dat deze situatie een extra argument is om zo snel mogelijk naar al die locaties te kijken, samen met 
degenen die op die plekken werken.

De heer FASTL (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer dat de PVV wel een heel groot 
vertrouwen heeft in de wet. Ik heb geprobeerd de SGP ervan te overtuigen dat het niet al te 
ingewikkeld gevonden moet worden, maar de situatie zo simplificeren omdat het allemaal via de wet 
wel opgelost kan worden, gaat mij iets te ver.

De heer UBAGHS (PVV): Mijnheer Fastl, sinds wanneer simplificeer je de situatie als je je aan de wet 
houdt?

De VOORZITTER: We komen terug bij de heer De Heer. Hij maakt zijn betoog af.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik reageer nog op twee fracties.
50Plus wees op het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is natuurlijk heel boeiend, als je de stippenkaart pakt, 
want er zijn ook stippen langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het lijkt mij dat er dus voor de gemeente 
Stichtse Vecht ook alle aanleiding is om een expertmeeting te organiseren voor een locatie in de buurt 
van het Amsterdam-Rijnkanaal. Ik kan mij er dus helemaal in vinden dat het hard nodig is dat er 
expertmeetings komen, ook in de buurt van het Amsterdam-Rijnkanaal.
De PvdD ziet het als een extra stap en dat is het in onze ogen ook.

In reactie op het college: ik ben blij met alle handreikingen die het college heeft gedaan. Tegelijkertijd 
hoor ik echter dat er ook bij de landelijke aanpak een aantal kwetsbare locaties zal opduiken, waarvoor 
wij extra maatregelen zouden moeten nemen. Mijn idee zou dus juist zijn om het initiatiefvoorstel zo 
in te richten, dat wij bij voorrang kijken naar die gevoelige locaties, waarvan wij nu al weten dat daar 
op termijn toch iets moet gebeuren.
Ik neem aan dat de SP alle vragen kan beantwoorden die ik vergeten ben.
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De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! De heer De Heer is helemaal niets vergeten; dat weet 
hij zelf heel goed. Hij heeft de vragen op een voortreffelijke manier beantwoord. Rest mij slechts hier 
aan te geven dat er sprake is van een grote welwillendheid. Dat is de ondertoon die ik hier proef bij de 
verschillende fracties, ook bij het CDA. Terecht wordt ervoor gewaarschuwd geen dubbel werk te 
doen. Dat is goed. Zoals wij het zien wordt er geen dubbel werk gedaan. Daarvoor zullen wij ons sterk 
maken. Het RIVM is volop aangesloten. Er zijn natuurlijk geen aparte trajecten van initiatiefnemers, 
college en noem maar op. Het college heeft aangegeven dat het zeker op de middellange termijn ook 
met deze instellingen samenwerkt en dat het volop put uit de aangereikte materialen.

Ik proef de interventie van de heer Van Wikselaar toch als een oproep tot in elk geval een zakelijke 
benadering. Ik denk dat dat goed en gezond is. Het betekent dat als wij praten over die spoedlocaties, 
wij inzichtelijk moeten maken wat wij willen bereiken bij die locaties. Dat vind ik een heel nuchter en 
reëel voorstel. Ik denk dat het volstrekt in de lijn ligt met hetgeen de ChristenUnie en de SP beogen.

Tot slot de fractie van D66. In het voortraject hebben we vrij intensief contact met haar fractie gehad. 
Ook hebben wij veel van haar opmerkingen verwerkt in hetgeen nu voorligt. Ik denk, ik hoop en ik 
heb de overtuiging dat ook met de steun van de fractie van D66, waarbij nadrukkelijk de collegelijn in 
beeld is – laten wij dat vooral duidelijk maken –, er bewegingen kunnen worden ingezet en dat wij in 
elk geval de kiezer tegemoet kunnen treden met een stap die aangeeft dat wij als Staten in zijn geheel 
uitermate serieus met deze problematiek omgaan en het gezamenlijk verder zullen uitwerken naar de 
verkiezingen toe.

De VOORZITTER: Wie van de andere fracties wenst nog het woord te voeren? Dat is de heer 
Smakman. Uw bevoorrechte positie van uw maidenspeech is nu afgelopen. Ze kunnen nu vol in de 
aanval.

De heer SMAKMAN (D66): Mijnheer de Voorzitter! We zullen zien wat er gaat gebeuren. Dank, ook 
voor de reactie op de zaken die wij ingebracht hebben. Toch nog even een aantal punten. Uiteraard 
steunen wij volledig het idee van het college om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de onderzoeken die 
het RIVM heeft aangekondigd op dit gebied en ook de andere wegen die genoemd zijn, zoals de 
verdere ontwikkeling van de Europese normering en een vervolg op de NSL-aanpak voor de regionale 
programmering.
Wij hikken alleen een beetje aan tegen het punt dat wij het hier dan vooral hebben over een 
emissieproblematiek. Met dit voorstel van de ChristenUnie en de SP hebben wij het echter vooral een 
locatiegerichte emissieproblematiek. Het gaat om de vraag hoe je lokaal toch tegen allerlei problemen 
kunt aanlopen. Ook de roetkaart geeft in feite wel zicht op waar in bepaalde gebieden verhoogde 
concentraties kunnen voorkomen. Die roetkaart is echter voor een groot gedeelte tot stand gekomen op 
basis van modellering. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat op bepaalde gebieden er toch 
uitschieters zijn van de concentraties. Wij sluiten zeker niet uit dat in bepaalde gebieden de 
concentraties echt ongekend en onverantwoord hoog zouden kunnen oplopen. Dan hebben we het 
gevoel dat wij juist op die plekken op korte termijn al maatregelen zouden moeten nemen. Wij zijn van 
zins om het voorstel te steunen. Dit voor een groot gedeelte vanuit het besef dat wij daarmee 
aansluiten bij wat het college beoogt, maar ook met een schepje erbovenop, in die zin dat wij ook 
aandacht willen hebben voor de locatiegerichte aanpak.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Een en ander is gewisseld tussen de 
verschillende fracties. Ik moet even twee dingen rechtzetten vanuit mijn eerste termijn. Het eerste punt 
betrof de voortgangsrapportage 2014. Dat zijn gegevens uit 2013. De volgende van 2015 wordt 
opgesteld met de gegevens van 2014.
Het andere punt is dat de vraag die wij bij het RIVM hebben neergelegd, een scenarioberekening 
betreft, waarin je uitgaat van de situatie: stel dat je de hele provincie op slot zet voor verkeer, welk 
beeld geeft dat dan ten aanzien van roetreductie en waaruit kun je die scenario's dan verder 
ontwikkelen? Die vraag ligt nu voor. Wij krijgen er binnen drie maanden antwoord op of zij daarmee 
aan de slag zouden kunnen en willen gaan.
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Zoals ik in mijn eerste termijn heb aangegeven en zoals ook de heer De Heer aangeeft, zijn wij in 
beweging. Fantastisch. Er is echter nog één klein hiaat waar wij tegenaan lopen. Dat is de discussie 
over de vraag in hoeverre je nu specifieke locaties moet aanpakken of moet benaderen. Daarin treffen 
wij elkaar niet, ben ik bang. Waarom is dat zo? Dat leidt er namelijk toe dat wij bepaalde plekken 
aanwijzen als risicolocaties. Dat leidt tot onrust, dat leidt tot de verwachting dat de provincie het wel 
even gaat oplossen. Dat wil ik dus niet. Ik wil dat wij in zijn algemeenheid gaan kijken. Zo zou ik het 
voorstel willen lezen. Daarbij zou het voorstel zo moeten worden aangepast dat de stelling wordt 
weggehaald om een aantal locaties aan te pakken. Het gaat er wel om maatregelen te zoeken, waarbij 
je roetreductie kunt realiseren. Welke maatregelen dat moeten zijn en hoe daar een kostenbatenanalyse 
tegenaan staat, moet dan worden besproken. Je moet dat echter niet doen vanuit een specifieke 
locatieopgave. Dat heeft namelijk gelijk het risico in zich dat de vraag op het provinciale bordje komt 
te liggen, terwijl het best wel eens zou kunnen zijn dat dit een vraag is die specifiek op het 
gemeentelijk niveau zou moeten thuishoren. Daarover wil ik dan graag eerst de discussie voeren. Het 
moet niet op deze manier gaan, waarbij wij gelijk alles op onze schouders nemen.

Als het voorstel zo is zoals het nu is en wij kunnen de woorden over de specifieke locaties of een 
aantal locaties eruit halen, dan is het wat mij betreft prima. Als die woorden erin blijven staan, hebben 
wij volgens mij een probleem en moet ik het initiatiefvoorstel op die manier ontraden. Dan ben ik wel 
wat bewogen, maar misschien niet ver genoeg.

De VOORZITTER: We zijn door de eerste en de tweede ronde heen. Ik kijk naar de indieners naar 
aanleiding van de mededelingen van de gedeputeerde. Heeft u de behoefte kort te reageren? Er wordt 
mij wel toegezwaaid.
Mag ik hiermee het debat afronden? Dat is het geval. Wij gaan later in deze vergadering over tot 
stemming, nadat wij een aantal andere onderwerpen hebben behandeld.

Statenvoorstel Plan verbeteren verkeersveiligheid N411 Utrecht – Bunnik.

De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Voor ons ligt het besluit over het verbeteren van 
de veiligheid van de N411. Ik kan u schitterende dingen vertellen over wegen. Wegen zijn vrienden die 
wij pas echt missen als ze er niet meer zijn. Met enige blijdschap kan ik u melden dat in de commissie 
niemand tegen de weg zelf was. Waar waren we wel tegen? Tegen de onveiligheid.
In 2011 is er een laatste dodelijk slachtoffer gevallen op de N411. Dat was een mevrouw. Jaarlijks 
vallen er ongeveer vier zwaargewonden. Als ik de statistici van de provincie mag geloven, is 2015 dan 
weer een jaar waarin, als de trend zich doorzet, zich weer een dodelijk ongeval zou moeten voordoen. 
Daar houdt de VVD niet van. Wij willen de veiligheid op de weg verbeteren. 

Gelukkig hebben we hier in huis uitstekende verkeersprofessionals die er bijna twee jaar lang over 
hebben nagedacht. Zij hebben bijna alle gedachten die er over het verbeteren van de weg kunnen zijn, 
laten passeren. Zo wordt in het voorstel vier hectare EHS gerealiseerd. Er is gekeken naar 
cultuurhistorische waarden. Er is gekeken of ondernemers hun onderneming kunnen voortzetten op 
een manier zoals zij dat willen. Er is gekeken naar de landgoederen. Zo is er ook nog gekeken naar 
tunnels, waarbij het voor de VVD misschien interessanter is om niet fietsers onder de grond te 
stoppen, maar om auto's door een tunnel te laten rijden, zoals wij op de A2 meemaken. Dat is ook 
beter voor de sociale veiligheid.
Alles is zo'n beetje afgewogen. Om de zaken kort samen te vatten, is de VVD tevreden met het 
voorstel zoals dat nu voorligt. Fietsen is daarin ook zeker meegenomen; er is rekening gehouden met 
een fietspad. De fietsers moeten veilig oversteken. Dat is de hoofdzaak. Wij vertrouwen erop dat de 
verkeersprofessionals van de provincie hun werk goed gedaan hebben. Als je daarop vertrouwt, vraag 
je je af en toe af of wij daar nog eens naar moeten laten kijken en of wij moeten benchmarken. Straks 
laat ik collega Thonon daarvoor een voorstel indienen, om nog eens een onafhankelijke 
verkeersdeskundige te laten kijken of hetgeen wij hier hebben laten uittekenen voldoende 
verkeersveilig is. Wat de VVD betreft, is het dus een uitstekend voorstel.
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De heer ESSOUSI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De verkeersveiligheid speelt een primaire rol bij 
onze kijk op de provinciale weg N411. De eventuele oriëntatie en de ingreep maken ook dat wij zo 
veel mogelijk rekening willen houden met de cultuurhistorische en de landschappelijke belangen die 
het gebied verrijken. 
Wij hebben dit onderwerp vaker besproken in commissieverband en in extern verband, met de 
gemeenten Utrecht en Bunnik, de Vrienden van Amelisweerd, het buurtschap 
Amelisweerd – Rhijnauwen en het museum Oud Amelisweerd. De uitdaging is constant geweest te 
komen tot een concept waarbij wij zo veel mogelijk rekening houden met al die belangen. De 
statenfractie van de PvdA is van mening dat alle belangen goed zijn betrokken bij alle besprekingen en 
dat daarbij ook goed is gekeken naar alle spanningen tussen de thema's. We hebben wel de voorkeur 
voor een variant, waarbij zo effectief mogelijk gebruik wordt gemaakt van al bestaande 
infrastructurele sporen, dat wil zeggen: van de sporen die al gevolgd worden en niet van de nieuwe 
verbindingen die een eventuele impact hebben op de landelijke omgeving. Om die reden hebben wij 
ook gevraagd vooral te kijken naar de opwaardering van de huidige zuidelijke route en naar het 
verbinden van de noordelijke fietsstromen door middel van een veilige oversteek en naar het daarmee 
dus ook loslaten van de aanleg van een noordelijk bromfietspad.

Er komt straks een aantal amendementen die wij ondersteunen. Ik kom nog wel even terug op het punt 
van de veilige oversteek. De ondergrondse fietstunnel is namelijk later toegevoegd, als wens vanuit de 
gemeente Bunnik. Daardoor is deze nooit meegenomen in alle onderzoeken. Er zijn goede punten en 
er zijn ook bezwaren tegen. Mijn vraag aan GS is: hebben wij momenteel genoeg informatie om te 
beoordelen of een dergelijke fietstunnel wel of geen meerwaarde heeft als veilige oversteek?

De heer GRAAFF (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Voor de CDA-fractie is de verkeersveiligheid van 
de provinciale wegen in Utrecht altijd een belangrijk onderwerp geweest. Onze fractie spreekt daarom 
graag haar waardering uit voor het vele werk dat ambtelijk en bestuurlijk is verricht ten behoeve van 
de herinrichting van de N411. Helaas is de N411 een van de wegen in onze provincie waar de 
afgelopen jaren veel ongelukken hebben plaatsgevonden, waarvan enkele met dodelijke afloop. Bij de 
beoordeling van het statenvoorstel en de verschillende amendementen die daarop nog zullen worden 
ingediend, staat daarom de verkeersveiligheid voor onze fractie voorop. Dat is ook de reden dat onze 
fractie, net als het college, er grote waarde aan hecht dat de besluitvorming van vandaag zo veel 
mogelijk bijdraagt aan een snelle realisatie van dit project.

De afgelopen weken is veel gesproken over het noordelijke fietspad. Een van de belangrijkste 
overwegingen voor het opnemen van dit fietspad in het ontwerp, is dat dit eraan zal bijdragen dat het 
aantal oversteekbewegingen van fietsers en voetgangers over de N411 wordt beperkt en dat deze 
oversteken zo veel mogelijk plaatsvinden bij de veilig ingerichte kruisingen. Uit de 
ongevallenanalyses, zoals die ook in de vergaderstukken zijn opgenomen, blijkt nadrukkelijk dat de 
vele oversteeklocaties op deze weg een oorzaak zijn van de vele ongevallen. Onze fractie is er dan ook 
toe geneigd het noordelijke fietspad als een belangrijk onderdeel van het plan te beschouwen. Om het 
amendement van D66, dat eerder gedeeld is, goed te kunnen duiden, willen wij wel graag enkele 
vragen stellen aan het college, om aan te geven welke consequenties het wegvallen van dit fietspad 
heeft voor de verkeersveiligheid. Het amendement van D66 bevat ook een voorstel om € 1.100.000 
aan andere veiligheidsmaatregelen te besteden. Wij zijn benieuwd welke maatregelen het college 
mogelijk acht binnen dit budget, om bijvoorbeeld de veiligheid bij de oversteeklocaties ter hoogte van 
Oud-Amelisweerd, het kersenverkooppunt en de bushaltes te kunnen verbeteren. Ook zijn wij 
benieuwd of dergelijke aanpassingen van het ontwerp mogelijk zijn binnen de huidige tijdplanning of 
dat deze tot verdere vertraging zullen leiden.

Een ander punt waarvoor onze fractie aandacht wil vragen, is de oversteek bij de kruising Vechten. De 
gemeenteraad van Bunnik heeft in een motie aandacht gevraagd voor de veiligheid van deze kruising. 
Hoewel onze fractie van mening is dat met het voorliggende voorstel de veiligheid al aanzienlijk 
wordt verbeterd, vragen wij het college om de zorgen die de gemeente en veel inwoners hebben, te 
vertalen in een veilige inrichting van deze kruising. Om deze reden heeft onze fractie het amendement 
dat D66, om een verkeersveiligheidsaudit uit te voeren, mede ondertekend.

25



De heer THONON (D66): Mijnheer de Voorzitter! Laat ik gelijk 'to the point' komen. We hebben sinds 
vorig jaar namelijk al veel uitgewisseld over het voorliggende voorstel. D66 is in principe blij dat er 
iets gebeurt aan de onveilige oversteek bij restaurant Vroeg, want die is al lang onveilig. Wij zijn ook 
blij met de aanpassingen bij Rhijnauwen en het teruggaan in snelheid van 80 km/h naar 60 km/h rond 
dat gebied. Wij hebben dan ook geen problemen met de aanpak van de oversteek, maar wel met het 
noordelijk fietspad. Daarvoor hebben wij de volgende redenen. Ik geef u de drie belangrijkste.
1. Veel mensen die ik sprak over dat fietspad, zeiden: "Er ligt toch al een fietspad, namelijk op de 

zuidelijke parallelweg?" Wij verwachten dan ook dat dat deel van de mensen op het zuidelijke 
fietspad zal blijven fietsen en nooit het noordelijke fietspad zal gebruiken. In het voorstel 
investeren wij al het geld om landbouwverkeer en fietsers te scheiden aan het noordelijke deel 
van de weg, zonder dat het probleem aan de zuidzijde, waarvan wij verwachten dat mensen daar 
blijven fietsen, verdwijnt. Wij stellen dus voor om het geld dat wij besparen door het fietspad niet 
aan te leggen te besteden aan het verkeersveiliger maken van de zuidelijke parallelweg.

2. Het noordelijke fietspad vinden wij niet sociaal veilig. Het noordelijke fietspad ligt namelijk in 
een gebied waar weinig huizen staan en zal door het bos lopen. Wij zien liever dat de fietsers aan 
de zuidkant fietsen, dicht bij woningen en niet door het bos.

3. Geen fietspad is beter voor de doorstroming, want een fietspad aan de noordkant maakt het nodig 
dat bij de Mereveldseweg verkeerslichten komen. Dan komen er dus op drie plekken 
verkeerslichten: Laan Van Maarschalkerweerd, dan rijd je een stukje door: Mereveldseweg, dan 
moet je opnieuw stoppen met de auto en vervolgens moet je misschien weer stoppen bij de 
kruising bij Vroeg. De heer Joustra zei het al: als je de hele tijd moet stoppen, is dat slecht voor 
de doorstroming en slecht voor de luchtkwaliteit.

Kortom: hierbij dienen wij, mede namens GroenLinks, SP, ChristenUnie en PvdA, een amendement in 
om het noordelijke fietspad niet aan te leggen en het uitgespaarde geld te besteden aan de 
verkeersveiligheid op de zuidelijke parallelweg en andere maatregelen.

Amendement A1 (D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA): verbetering verkeersveiligheid 
N411 OK, noordelijk fietspad nee.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari 2015, aan de orde hebbende het 
statenvoorstel Plan verbeteren verkeersveiligheid N411 Utrecht - Bunnik (2015MME17);

besluiten:
aan het in het statenvoorstel geformuleerde eerste beslispunt toe te voegen:
", met dien verstande dat aanleg van een (brom)fietspad aan de noordzijde van de weg tussen Utrecht 
en de buurtschap Vechten hier geen deel van uitmaakt. Het hiervoor gereserveerde budget blijft samen  
met de € 1 miljoen uit het lntegraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 2012 - 2019 beschikbaar 
voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de zuidelijke parallelweg en andere maatregelen 
rondom de N411."

Toelichting.
Het fietspad aan de noordzijde kan rekenen op weinig steun vanuit de omgeving van de N411 (onder 
meer niet van de Vrienden van Amelisweerd, Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen en Museum Oud 
Amelisweerd), heeft geen steun bij de gemeenten Utrecht en Bunnik en leidt nauwelijks tot minder 
oversteekbewegingen van fietsers. Bovendien heeft het fietspad het gevaar in zich dat auto's er gebruik  
van maken tussen Vechten en het kersenverkooppunt. Ook zou een noordelijk fietspad een extra 
verkeersregelinstallatie noodzakelijk maken bij de Mereveldseweg, wat de doorstroming niet ten 
goede komt. Daarnaast ligt er al een parallelweg aan de zuidzijde die fietsers kunnen gebruiken (en 
ook zouden blijven gebruiken met een noordelijk fietspad). Deze route kan wel nog verkeersveiliger 
gemaakt worden.

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik zie dat de heer Thonon toch D66 
vertegenwoordigt. De heer Pechtold is volgens mij toch voorzitter van deze club. Precies een week 
geleden was de heer Pechtold ruim in het nieuws. Hij riep overal rond dat hij vond dat de provincies 
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meer moeten investeren in infrastructuur. Met name D66 Utrecht zou gaan investeren in fietspaden, 
voor een bedrag van € 50.000.000 als ik het goed begrijp. Hoe gaat u nu aan uw kiezers uitleggen dat, 
hoewel u uw verkiezingsbeloften pas over vijf weken doet, het eerste het beste moment waarop u uw 
verkiezingsbeloften kunt waarmaken, u die belofte eigenlijk al gebroken hebt. U hebt de belofte nog 
niet eens waar hoeven maken, want u hebt hem nu al gebroken. Hoe gaat u dat aan uw kiezers 
uitleggen? Waar denkt u dat er nog voor € 50.000.000 aan fietspaden in deze provincie zijn aan te 
leggen, zonder dat er nog ergens – dat is een van uw argumenten – een boom gekapt zou moeten 
worden?

De heer THONON (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de heer IJssennagger voor deze vraag. Om 
eerlijk te zijn: deze vraag stelde mijn zoontje van zeven jaar gisteren ook aan mij. Hij heeft natuurlijk 
ook een beeld van D66 in zijn hoofd van waarvoor wij staan. Toen zei ik: "Papa wil geen historische 
bomenrij kappen om een fietspad aan te leggen en er ligt al een fietspad." Dat is natuurlijk de crux. 
Die € 50.000.000 willen wij naar voren halen. Die zijn al in een mobiliteitsplan gezet, maar die willen 
wij naar voren halen om ze eerder te investeren. Die willen wij echter effectief investeren. Zoals de 
heer Essousi al aangaf, willen wij daarbij gebruik maken van infrastructuur die er al ligt. Dan is het 
logischer om de zuidelijke parallelweg te upgraden en daar de fietsers te laten rijden en niet om nog 
een fietspad aan te leggen aan de noordzijde, dat vervolgens niet het probleem oplost en de 
doorstroming tegengaat.

Ons tweede voorstel. Door alles wat rond dit voorstel is gezegd – de heer Joustra refereerde er ook al 
aan – zouden we bijna vergeten waarvoor wij het ook alweer doen. Het CDA zei het heel duidelijk: wij 
doen het voor de verkeersveiligheid. Wij willen daarom dat de aannemer die het plan gaat uitvoeren 
een verkeersveiligheidsauditor in de arm neemt, want zo'n auditor gaat in elke fase van het ontwerp en 
de realisatie goed kijken, door een verkeersveiligheidsbril, of hetgeen wij aanpassen bijdraagt aan de 
verkeersveiligheid. Voor rijkswegen is dat al verplicht. Wij zien ook graag de proef op de som bij 
provinciale wegen. Wij dienen hiervoor een amendement in, mede namens de fracties van CDA, SP, 
ChristenUnie en PvdA.

Amendement A2 (D66, CDA, SP, PvdA, ChristenUnie): verkeersveiligheidsaudit N411 meenemen 
in de aanbesteding.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari 2015, aan de orde hebbende het 
statenvoorstel Plan verbeteren verkeersveiligheid N411 Utrecht - Bunnik (2015MME17);

besluiten:
aan het in het statenvoorstel geformuleerde tweede beslispunt toe te voegen:
", waarbij één van de eisen bij deze aanbestedingsprocedure is: het door de aanbestedende partij 
meenemen van een onafhankelijke verkeersveiligheidsaudit(or) in de aanbieding."

Toelichting.
Tussen 2005 en 2015 is een aantal ontwerpen voor de herinrichting van de N411 de revue gepasseerd. 
Daarbij vergeten we bijna waar het om begonnen was: de verkeersveiligheid verhogen. Om te 
waarborgen dat alle ontwerpkeuzes hiertoe zoveel mogelijk bijdragen is het belangrijk om een 
onafhankelijke externe partij (een zogenaamde verkeersveiligheidsauditor) mee te laten kijken. Zo'n 
auditor kijkt vanuit verkeersveiligheidsoogpunt kritisch naar het ontwerp, maar geeft ook na realisatie  
advies hoe de weginrichting nog geoptimaliseerd kunnen worden voor een nog hogere 
verkeersveiligheid. Verkeersveiligheidsaudits zijn verplicht bij het ontwerp van autosnelwegen, maar 
nog niet voor provinciale wegen, en met dit amendement willen we vastleggen dat het college eist van 
de aannemer dat die een verkeersveiligheidsauditor in de arm neemt. Deze audit kost naar 
verwachting minder dan 0,05% van de huidige begroting voor de wegaanpassíng, maar kan de 
wegaanpassing wel veel effectiever en veiliger maken.

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een vraag aan de heer Thonon. In 
uw stuk schrijft u dat het voor rijkswegen al van toepassing is. Blijkbaar is indertijd de keuze gemaakt 
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om het daarop van toepassing te laten zijn en niet op de provinciale wegen. Kent u de argumentatie 
waarom dat toen niet is gedaan en waarom wij dat nu wel zouden moeten doen? Enerzijds denk ik dat 
het geen kwaad kan om die slag te maken, anderzijds ben ik wel benieuwd waarom die slag niet is 
gemaakt als voor rijkswegen die slag al wel gemaakt wordt. Hebt u daarbij, met uw kennis van zaken, 
een beeld?

De heer THONON (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Ik verwijs 
daarbij graag naar het college dat de ambtenaren achter zich heeft om die vraag te beantwoorden. Ik 
weet inderdaad alleen dat het een aantal jaren geleden bij rijkswegen verplicht is gesteld. Wellicht is 
de overweging geweest dat het Rijk het graag aan de provincie overlaat om dat al dan niet zelf te 
regelen. Daarvoor zitten wij hier nu eenmaal als autonome bestuurslaag.

Het derde voorstel. De spoorwegovergang bij de Achterdijk staat bij ProRail op de nominatie om 
afgesloten te worden. D66 vindt dat onwenselijk, omdat het buitengebied van Houten, maar ook het 
Waterliniemuseum en Fort Vechten dan een stuk minder bereikbaar worden of zelfs heel erg moeilijk 
bereikbaar worden. Daarom dienen wij een motie in die de Staten vraagt het standpunt in te nemen dat 
dit onwenselijk is en die aan het college vraagt dit standpunt bij ProRail te bepleiten. De motie is mede 
ondertekend door de fracties van VVD, PVV, GroenLinks, CDA, 50Plus, ChristenUnie en SGP.

Motie M1 (D66, VVD, PVV, 50Plus, GroenLinks, CDA, SGP, ChristenUnie): Veiliger maken 
spoorwegovergang OK, afsluiten Achterdijk nee.

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 9 februari 2015, ter bespreking van het Plan verbeteren 
verkeersveiligheid N411 Utrecht – Bunnik;

constaterende:
• dat er onrust is bij aanwonenden van de Achterdijk en inwoners van de omgeving over een 

mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang op de Achterdijk;
• dat deze omwonenden daarover aan Provinciale Staten een brief hebben gestuurd (2015MME17-

16);
• dat ProRail wel vaker spoorwegovergangen afsluit zonder dat deze afsluiting draagvlak heeft bij 

de omgeving (zie http://www.fietsersbond. nl/n ieuws/ovenrueo-heemstedeweek-te-vroeg-dicht-
fietsers-en-wandelaars-stappen-naar-de-rechter#.VMbCj9KG-XY en het artikel '...En wég was de  
overweg..,' in de Volkskrant van 3-12-2014);

overwegende:
• dat de Achterdijk een belangrijke toegangsweg is naar Fort Vechten, het toekomstige 

Waterliniemuseum en (agrarische) ondernemers aan de Achterdijk en omgeving ten zuiden van 
de spoorweg Utrecht – Arnhem;

• dat gezien het bovengemeentelijke karakter van de weg en de rol van de provincie bij Fort 
Vechten en het Waterliniemuseum een standpuntinname van de provincie gewenst is;

nemen het standpunt in:
dat een afsluiting van de spoorwegovergang op de Achterdijk (gemeente Bunnik) ongewenst is;

en verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
dit standpunt zo spoedig mogelijk bij ProRail te bepleiten.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De amendementen A1 en A2 en de motie M1 zijn voldoende ondertekend en 
maken deel uit van de beraadslaging. Ze kunnen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het duurt nog vijf weken en twee dagen 
voordat wij verkiezingen hebben. Dit is volgens mij zo'n onderwerp waarop de politieke partijen zich 
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in den brede kunnen profileren. Wat vind je nu echt belangrijk in de politiek? Waaraan hecht je nu 
topprioriteit? Wat vind je minder belangrijk? Dit is in elk geval voor de PVV een ideaal onderwerp. 
Veiligheid komt hier namelijk in al haar facetten aan de orde. Wij vinden dat een topprioriteit. 
Gelukkig kunnen wij ons gelukkig prijzen dat de burgers dat ook vinden. De burgers vinden veiligheid 
taak nummer één van de overheid, of je nu over gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau praat. 
Voor ons zijn ook belangrijk de onderwerpen economie, banengroei en welvaart, maar ook de vrijheid 
van de burger om zelf te kiezen wanneer en op welke wijze hij wil gaan reizen. Dat laatste betreft de 
mobiliteit: mobiliteit zoals de burger die wil. Wij denken dat het verbeteren van de mobiliteit ook een 
bijdrage levert aan de economie.

Zijn wij dan tegen bomen? Nee, natuurlijk zijn wij niet tegen bomen. Gelukkig heeft de gedeputeerde 
gezegd dat er naast de nieuwe weg, naast het nieuwe fietspad, mooie, nieuwe bomen worden geplant. 
U hebt mij het woord hier nog nooit horen gebruiken, maar ik ga het nu toch een keer doen: het is nog 
duurzaam ook. Over twee, drie, vier generaties ligt er namelijk een fantastisch fietspad met een heel 
mooie monumentale nieuwe bomenrij. Vergelijk dat nu eens met de wens van sommige egoïstische 
mensen onder ons van de generatie van nu. In dat geval, als het fietspad inderdaad geschrapt wordt, 
constateren wij dat er over twee, drie, vier generaties geen fietspad ligt en dat er een rij bomen staat 
die misschien op sterven na dood is. Ons voorstel om het fietspad niet te schrappen, zou nog duurzaam 
zijn ook.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het is het volste recht van ieder statenlid om een eind 
weg te zwammen. Niemand mag hem of haar dat recht ontnemen. Dat recht ontneem ik de heer 
IJssennagger ook niet, maar het wordt toch wel een beetje te gek voor woorden dat wie wil pleiten 
voor erfgoed, wie wil pleiten voor een beleid waardoor het nageslacht kan genieten van feitelijke 
natuur die er is, die er was en die bewaard moet blijven, als egoïstisch wordt neergezet. Dat vind ik 
buitengewoon kwalijk en van die opmerking wil ik graag alle afstand nemen.

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Als antwoord op deze reactie zeg ik dat 
gelukkig bijna alles wat wij hier aan natuur, aan monumentale bomen hebben niet eens zo lang 
geleden, een aantal generaties voor ons, met de hand is aangelegd. Dankzij dat er toen heel veel 
toenmalige bomen gekapt zijn en er natuur is omgewoeld, beschikken wij nu over de natuur die onder 
andere de heer Meijer zo op prijs stelt. Ook wij zullen niet voor de verantwoordelijkheid uit de weg 
moeten gaan om iets te veranderen aan die natuur, zodanig dat het ook voor ons nog leefbaar is.

Veiligheid blijft voor ons topprioriteit. Ik vind het onbegrijpelijk dat er partijen zijn die daarmee een 
loopje durven te nemen. Er werd net al door een van de voorgaande sprekers gezegd dat je statistisch 
gezien dit jaar weer een zwaar ongeluk zou moeten verwachten.

De heer FASTL (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het ook onvoorstelbaar dat er partijen 
die een loopje nemen met de veiligheid. Het lijkt er echter op dat de PVV dat nu zelf een beetje doet. 
Bij het vorige onderwerp over roet was het zo van: nou ja, die veiligheid voor die opgroeiende 
kinderen langs vervuilde wegen, dat zal allemaal vanzelf wel goed komen. Daarvoor hoeven wij zelf 
als provincie niets te doen. U bent nog niet klaar met uw betoog. Kan ik ervan uitgaan dat aan het 
einde van dit betoog er een amendement komt om bij Vechten een tunnel aan te leggen? Zoals de heer 
Emons in zijn afscheidsbetoog al zei, moet je geen kruisende stromingen hebben. In het huidige 
voorstel staat een kruisende stroming. Ik verwacht dus dat u echt voor die veiligheid gaat en dat u pleit 
voor een tunnel bij het kruispunt Vechten.

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! In reactie daarop: die tunnel zou er wat ons 
betreft best mogen komen, maar u weet ook dat er gesproken is over sociale veiligheid en dat vanuit 
dat oogpunt het ongewenst is voor de fietsers om die tunnel daar aan te leggen. Die fietsers moeten die 
tunnel dan namelijk gebruiken. Dat maakt het juist moeilijker. Er is dus vanwege allerlei 
veiligheidsaspecten voor gekozen om die tunnel daar op die plaats niet aan te leggen.
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De heer THONON (D66): Mijnheer de Voorzitter! Het is fijn dat de PVV over sociale veiligheid 
begint en dat zij zich druk maakt om veiligheid. Qua fysieke veiligheid zitten wij op één lijn: er moet 
daar iets gebeuren. Sociale veiligheid echter? Als u dat fietspad aan de noordzijde houdt, dan stuurt u 
de fietsers letterlijk het bos in. Dat kan best donker en gevaarlijk zijn.

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik had u niet willen interrumperen toen u 
dit zei, maar ik dacht: volgens mij worden er genoeg bomen gekapt, zodat de fietsers daar echt wel 
zichtbaar aan de weg fietsen. Volgens mij is afgelopen maandag in de voorbespreking ook naar buiten 
gekomen dat het fietspad helder genoeg aan de weg ligt en dat je vanuit alle punten de fietsers op dat 
fietspad wel kunt zien. Die fietsers gaan echt niet door het bos. Mocht dat echter zo zijn, dan willen 
wij best overwegen nog wat extra bomen te kappen om die fietsers wel zichtbaar aan de weg te maken. 
We moeten ons realiseren dat de fietsers die daar zijn, meestal jongeren zijn. Scholieren en studenten. 
Ik vraag aan die statenleden die straks voor dat eerste amendement van D66 gaan stemmen wat zij 
over zoveel jaren gaan zeggen tegen die ouder van een verongelukt kind die hen opbelt. Hoe gaan zij 
uitleggen dat zij een paar bomen belangrijker vonden dan het leven van hun kind?

De heer FASTL (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Het is een idiote vraag, maar er is wel een 
antwoord te geven. Dat is wat voortkomt uit de bijeenkomst die wij afgelopen maandag hadden. Daar 
heb ik zelf ook de vraag gesteld of de oversteekplek bij Vechten, zoals die is ingetekend door de 
kundige ambtenaren die de gedeputeerde noemde, afdoende en veilig genoeg is. Het antwoord was 
volmondig ja. Wie ben ik om eraan te twijfelen dat het dan niet veilig genoeg is? Overigens is er 
uiteindelijk altijd een plek waar de fietsers moeten oversteken. Tegelijkertijd weten we inmiddels ook 
dat de stroom fietsers van oost naar west gelijk is aan de stroom fietsers van zuid naar noord. Er is dus 
ook weer een andere stroom gekomen. Zij zullen daar uiteindelijk ook moeten oversteken. Dat is die 
oversteekplek, waarmee ook u uiteindelijk instemt, die een theoretische onveiligheid met zich 
meebrengt. Dat is nu eenmaal zo. Die oversteekplek zal echter veel veiliger zijn dan hoe de situatie nu 
is.

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij wordt het antwoord van 
afgelopen maandag nu een beetje uit zijn verband gerukt. Er is gezegd dat het veilig is, maar wel dat 
het minder veilig is. Een noordelijk fietspad zou veiliger zijn. Dat was de afweging. U doet toch een 
concessie.

Wij vinden datgene waarmee ik net eindigde zo belangrijk. Wij vinden dat ieder statenlid zich 
persoonlijk verantwoordelijk moet voelen voor zijn of haar stem en daarmee natuurlijk ook voor 
eventuele toekomstige ongelukken en doden. Wij willen graag hoofdelijke stemming over het 
amendement van D66.

De heer FASTL (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Het is goed dat wij over dit onderwerp spreken. 
De onveiligheid op de N411 speelt al heel erg lang. Er zijn inmiddels meerdere varianten geschetst die 
allemaal op de een of andere manier voldoende veiligheid genereren. Er is niet een enige oplossing die 
voldoende is; er zijn meerdere oplossingen die voldoende kunnen zijn. Daarom is er deze logische 
discussie over wel of geen noordelijk fietspad. Ik noem de insteek, zoals ook de heer Essousi van de 
PvdA die noemde: gebruik de wegen die er zijn zo veel mogelijk en voeg geen overbodige wegen toe, 
zeker niet als dat zowel natuur als cultuurhistorie schaadt. Ja, de plannen deden zo veel mogelijk 
recht – althans, uitgaande van een noordelijk fietspad – aan de cultuurhistorie, maar nog meer recht 
doen aan de cultuurhistorie is de weg laten zoals deze is en hoe beter dat in onze ogen is. Het gaat 
uiteindelijk om een vervoersstroom en vooral om een onveilige situatie voor fietsers tussen punt A en 
punt B en misschien ook wel tussen punt C en punt D, zoals ik in mijn interruptie ook al heb gezegd. 
De andere verbinding is namelijk die tussen Houten en De Uithof, die absoluut niet alleen door 
kinderen wordt gebruikt, zoals door de PVV wordt vermoed, maar die ook door ontzettend veel 
medewerkers van De Uithof zelf wordt gebruikt.

Ja, GroenLinks is zich ervan gewis dat de groei van het fietsverkeer, waar wij ontiegelijk voor zijn, 
ertoe zal leiden dat er meer ongelukken zullen plaatsvinden. Overigens zullen dat vooral ongelukken 
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zijn tussen fietsers onderling, waarbij niet zo heel snel dodelijke slachtoffers te verwachten zijn, maar 
het aantal ongelukken zal wat dat betreft, met het toenemen van heet aantal fietsers, niet omlaag gaan. 
Het heeft echter heel veel andere voordelen en dat is juist de reden waarom wij er voor zijn. In eerste 
instantie hebben wij ook gekeken naar de vraag of er niet een tunnel zou moeten komen bij Vechten. 
Dat is de meest verkeersveilige inpassing, maar tegelijkertijd geeft het een sociale onveiligheid en 
ontstaat er een waanzinnige aantasting van het landschap. De ambtenaren hebben mij ervan overtuigd 
dat het niet noodzakelijk is om een tunnel aan te leggen bij Vechten om de veiligheid te garanderen. 
Daarom komt er geen amendement of iets dergelijks van onze hand om dat te bewerkstelligen. Wel 
hebben wij het amendement van D66 ondersteund over het noordelijke fietspad, juist om de weg te 
laten liggen waar die ligt en ook om voldoende budget te hebben om de zuidelijke parallelweg veiliger 
te maken. Die zuidelijke parallelweg blijft overigens ook in het voorstel van Gedeputeerde Staten 
gehandhaafd. De fietsers hebben ook in het voorstel van GS de mogelijkheid om over die zuidelijke 
parallelweg te fietsen. Nu gaat een deel van het landbouwverkeer over de zuidelijke parallelweg. 
Toegegeven, het gaat om kleine aantallen. Ik las dat het om ongeveer tussen de tien en twintig 
landbouwvoertuigen per dag gaat. Volgens mij kun je met die € 1.500.000 die wij extra beschikbaar 
krijgen door het amendement dat D66 indient, die zuidelijke parallelweg prima zo fietsvriendelijk 
maken dat je daar niet of nauwelijks last van hebt. Het verlies dat je dus wellicht hebt door het 
groeiende kruisende verkeer bij Vechten, kun je volledig tenietdoen door de parallelweg veel veiliger 
te maken.

Nog één klein punt. Er gaat ook geïnvesteerd worden in extra parkeervoorzieningen bij Vechten. Dat is 
toch wel een moeilijk punt. We hebben natuurlijk een tunneltje onder de A12. Als al die auto's die kant 
op moeten, dan moet er daadwerkelijk iets gebeuren met dat tunneltje. Als je meer verkeer genereert 
richting Fort Vechten, moet je ook iets doen met de passeerbaarheid. Ik stel aan Gedeputeerde Staten 
de vraag: hoe wordt dat in de toekomst afgewenteld?

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Er is veel gesproken over de N411 en er is ook lang 
gesproken over de N411, door verschillende mensen met verschillende invalshoeken. Dat is heel 
begrijpelijk. Als wij kijken naar het voorstel zoals het er ligt en vooral ook kijken naar de 
amendementen en voorstellen zoals die door D66 zijn ingediend, dan denk ik dat degenen die mede 
ondertekenen de bezwaren in belangrijke mate wegnemen. In de eerste plaats over het noordelijk 
fietspad. Ik denk dat voldoende is benadrukt wat de betekenis ervan is dat die betreffende bomen in 
stand worden gehouden en dat ook voor de veiligheid en vooral de sociale veiligheid van het fietspad 
een en ander nog wel te wensen overliet. Daarom is het goed als dat stuk wordt aangepast.

Verder moet mij van het hart dat je zowel de verkeersveiligheid als de omgeving het best dienstbaar 
bent als je de snelheid afwaardeert en als je zorgt dat er aanpassingen aan de weg gedaan worden om 
die snelheid minder te laten worden. Dat is een discussie die wij hier op dit moment niet zinvol 
kunnen uitvechten, maar ik ben ervan overtuigd dat die op de langere termijn nog steeds boven de 
markt hangt. Het argument dat er vaak tegenin wordt gebracht is dat mensen zich niet aan zo'n 
afwaardering houden en dat er dan moet worden gehandhaafd. Die discussie hebben wij gevoerd, ook 
met de gedeputeerde. Ik wijs erop dat in grote delen van de provincie en van Nederland al een 
dergelijk beleid aan de orde is, dat de Nederlander geacht wordt zich aan de wet te houden en dat er 
waar mogelijk kan worden gehandhaafd. Ik denk dat dat op de langere termijn gerealiseerd moet 
worden. Op dit moment zijn wij blij met het noordelijk fietspad.

Tot slot merk ik op over de motie over de afsluiting van de spoorwegovergang Achterdijk het louter 
een kwestie is van communicatie, waardoor wij per ongeluk niet als medeondertekenaar zijn 
aangemerkt. De SP kan echter geacht worden het voorstel mede te ondertekenen. Mocht dat niet in 
fysieke zin mogelijk zijn, dan zullen wij het in elk geval steunen.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Voor de ChristenUnie zijn 
verkeersveiligheid, sociale veiligheid en landschapskwaliteit de drie belangrijkste aandachtspunten bij 
het besluiten over de reconstructie van de weg Bunnik – Utrecht. Het blijkt heel erg lastig om ze alle 
drie optimaal te bedienen. We hebben veel waardering voor de integrale aanpak van het college bij dit 
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voorstel. Er is jaren aan gewerkt. Regelmatig is het roer omgegooid. Er is geprobeerd er integraal naar 
te kijken. Zelfs qua financiering zijn er verschillende geldbronnen bij elkaar gelegd.

In de aanloop naar dit statenvoorstel hebben wij heel veel inspraakreacties gekregen van de 
buurtschappen, de Vrienden van Amelisweerd, de Fietsersbond en de gemeenten Utrecht en Bunnik. 
Die adviezen waren echter nogal tegenstrijdig. Daarom twijfelt onze fractie aan de robuustheid van het 
statenvoorstel. Er zijn onzekerheden aan de Utrechtse kant vanwege het groene project Dak op de Bak. 
Er zijn onzekerheden aan de Houtense kant omdat er niets gedaan wordt aan de spoorwegoversteek en 
ook voor het tunneltje bij de A12 zal nog iets moeten gebeuren. Wat ons betreft is het doelgebied 
eigenlijk te klein en had het breder moeten worden getrokken.

Alles overwegende twijfelen wij vooral aan nut en noodzaak van het fietspad aan de noordkant. 
Vandaar dat wij de twee amendementen van D66 en de motie mede hebben ingediend. Wat ons betreft 
schrappen wij dus het noordelijke fietspad uit het plan en wat ons betreft concentreren wij ons op het 
verbeteren van de kruising bij Oud-Amelisweerd, waar de noord-zuid fietsroute en de oost-
westverbinding elkaar kruisen. Het Bunnikse voorstel van de fietsroute zullen wij ook niet omarmen 
vanwege de sociale onveiligheid die aan een tunnel kleeft. Wij zoeken echt naar de balans tussen 
verkeersveiligheid, sociale veiligheid en landschapskwaliteit. Dat is de reden waarom wij de 
amendementen van D66 steunen, omdat wij daarin de goede balans proberen te vinden.

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Het voorstel heeft in elk geval onze 
steun. Dat is een goede aanpak van de problematiek. Voor wat betreft de hele discussie over de motie: 
die hebben wij mede ondertekend. Daarop hoef ik niet verder in te gaan.

Over het noordelijke fietspad leeft bij ons nog steeds de vraag waarop ik het antwoord voor mijzelf 
nog niet helder heb. Die vraag luidt: wat is de argumentatie dat wij denken dat als de noordelijke 
fietsroute niet wordt aangelegd, fietsers, ook al wordt die wel aangelegd, nog steeds de oversteek 
zullen nemen om de bestaande fietsroute te kiezen? Die logica kan ik niet begrijpen. Vanuit Bunnik 
komend, op weg naar Utrecht, denk je dat als dat nieuwe fietspad er ligt, je dan feitelijk gewoon 
rechtdoor rijdt. In uw argumentatie gaat het er echter steeds om dat men oversteekt. Kunt u mij 
uitleggen hoe dat zit, voordat wij uiteindelijk onze mening opmaken?

De heer THONON (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dank, ook voor de vragen van de SGP, om dit 
duidelijk te maken. Als je vanuit Bunnik komt en naar Utrecht fietst, moet je bij de Laan Van 
Maarschalkerweerd oversteken. Op de Laan Van Maarschalkerweerd rijden een tramlijn en een 
buslijn; daar moet je dan alsnog oversteken als je naar de binnenstad van Utrecht wilt. Als je aan de 
zuidkant blijft fietsen, dan hoef je in elk geval niet het kruispunt over en hoef je alleen de tramlijn over 
te steken. Naar onze mening is het veiliger om aan de zuidkant te blijven fietsen dan aan de noordkant.

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Het antwoord is helder. We zullen binnen 
de fractie overleggen wat onze mening is over het amendement. Wij gaan er eens rustig over denken. 
Straks bij de stemming zullen wij komen tot een uitslag over hoe wij hierin staan.

De VOORZITTER: Ik ben benieuwd naar de stemverhoudingen.

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Ik moet bekennen dat ook 50Plus er nog niet 
helemaal uit is, ondanks alle druk die op mij wordt uitgeoefend. Ik luister met dubbele oren naar de 
argumenten. Ik was eigenlijk voor het noordelijke fietspad. Ik ben er nu nog niet uit of ik tegen ben. 
Het feit van de sociale veiligheid is heel belangrijk. Veiligheid vind ik ook een heel belangrijk punt, 
alsmede de landschappelijke inpassing. Ik ben er dus nog niet uit. Straks zal ik wel weer benaderd 
worden en dan zal ik nogmaals heel goed luisteren.

Bij het verhaal dat de landbouwvoertuigen straks niet meer over de parallelweg zullen rijden, maar 
over de weg die nu de inrichting krijgt met een maximumsnelheid van 60 km/h, betwijfel ik of de 
landbouwvoertuigen daar dan gaan rijden. Als ze er niet gaan rijden, gaan ze dus over de parallelweg 
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en hebben de fietsers er alsnog last van. Als ze wel over de parallelweg gaan rijden, dan is het 
volgende het geval. In een zone van 60 km/h komt er in beginsel geen middenstreep. Dan is het het 
recht van de sterkste waar het erom gaat wie er opzij gaat voor de tegenligger. De meeste 
automobilisten hebben helemaal geen zin om achter een tractor of wat dan ook te rijden, dus gaan zij 
inhalen. Dat is ook weer onveilig. Daar zit ik ook nog mee: moet je de weg wel afwaarderen naar 60 
km/h en kun je de weg toch niet beter een weg laten blijven voor 80 km/h? Dan komt er in elk geval 
een middenstreep. Dat kan dan ook een stippellijn zijn, want als er een doorgetrokken streep staat, ook 
al staat er een bord dat landbouwvoertuigen mogen worden ingehaald, dan mag er wettelijk gezien niet 
worden ingehaald. De markering is namelijk bepalend voor wat je wel of niet mag. Hoe wordt zo'n 
weg ingericht? Als het een weg voor 60 km/h wordt, heb je geen middellijn. Dan geldt het recht van de 
sterkste en is de ongelukkenprognose hoger. Bij een weg van 80 km/h is de snelheid weer 80 km/h en 
iedereen blijft toch harder rijden. Dat is ook wel eerder gezegd. Er is gezegd dat er dan gehandhaafd 
moet worden.

De heer FASTL (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Die 60 km/h is ook best interessant, maar dat 
geldt dan voor het stuk vanaf Vechten richting Bunnik, oostwaarts. Het landbouwverkeer dat dan die 
kant op gaat, komt uiteindelijk toch in de bebouwde kom terecht en er zal dus een situatie ontstaan, 
waarbij je gecombineerd verkeer hebt, in welk plan dan ook. Dat is nu dus eigenlijk niet de discussie 
die hier aan de orde is. U hebt een aantal vragen over hoe het zit. Er is al veel gezegd over de 
oversteken. Daarom zijn afgelopen maandag ook vragen gesteld in de voorbespreking, zoals: hoe zit 
het met de veiligheid van de oversteek bij de kern Vechten? Daar is het prima, omdat verschillende 
oversteekpunten gecombineerd worden, de maximumsnelheid daar 50 km/h wordt en er met 
verkeerslichten wordt gewerkt. Dan is het daar veilig genoeg. De heer Thonon zei het ook: een deel 
van de mensen die in de variant van het noordelijke fietspad op die plek niet oversteken, moeten elders 
toch een keer oversteken. Feitelijk maakt het daarom niet zo veel uit. Het is alleen de keuze waar je 
wilt oversteken. Het is dus niet de vraag of fietsers ineens op een onveilige weg of op een weg van 60 
km/h terechtkomen; die vraag is niet van toepassing. Ik ben nu enigszins verbaasd waarom dit punt 
hier nu naar voren komt.

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp dat. Ik neem hetgeen de heer Fastl 
zojuist heeft gezegd mee. Ik bekijk of ik er in de tweede ronde nog op terugkom. Ik wacht ook de 
beantwoording van de gedeputeerde af. Anders kijk ik nog wel verder hoe ik zal gaan stemmen.

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! Onze dank gaat uit naar de heer Thonon 
voor zijn initiatieven. Die verwoorden namelijk op een goede manier onze aanvankelijke scepsis rond 
dit voorstel. Wij zullen zijn motie en amendementen van harte steunen. Overigens steunen wij ook de 
oproep van de heer Meijer om in de toekomst het hele traject qua snelheid af te waarderen.

De VOORZITTER: Dat was de eerste termijn van de kant van de Staten. Ik geef het woord aan 
gedeputeerde Van Lunteren.

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is een voorstel dat, kijkend 
naar alle voorstellen die in het afgelopen jaar voorbij zijn gekomen, in elk geval voldoende stof heeft 
doen opwaaien. In elk geval heeft het gezorgd voor het nodige debat in uw commissie en ook in deze 
Staten. Af en toe moest ik mij daarbij door ambtenaren laten ondersteunen, omdat wij soms wel op een 
heel hoog detailniveau waren beland. Op een gegeven moment heb ik gezegd dat als ik de zaal 
rondkeek, het beeld bestond dat op een van uw bordjes ingenieur stond en ik het idee had dat ik werd 
ondervraagd door allemaal mensen die op dat vlak flink hebben doorgestudeerd. Dat maakt het soms 
wel lastig. Dat geef ik ook meteen maar mee. Je komt dan namelijk een beetje op het welles-
nietesverhaal, waarbij het heel moeilijk werken is. Ik probeer met name de vragen maar te 
beschouwen in het licht van de belangenafweging. Dat doet u als Staten ook en dat hebben wij als 
college ook zo gedaan met ons voorstel. Ik zeg met nadruk dat het typisch gaat om ons voorstel, omdat 
elk belang dat in ons college een losse portefeuillehouder had, hierin is vertegenwoordigd. Daar waar 
ik bijvoorbeeld in deze Staten argumenten hoor over de cultuurhistorie die geschaad wordt met het 
voorstel van het college, was het nu juist dat element dat het college deed bepleiten om te komen tot 
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het voorstel zoals dat hier nu voorligt. Dat geeft wel aan dat een aantal van de in het voorstel 
aanwezige elementen in belangen en emotie gewogen wordt. Dat is niet verkeerd, dat is politiek. Dat 
is datgene wat wij hier met elkaar doen.

Ik geef toch nog maar een keer mee dat het lastiger wordt op het moment dat wij elkaar op basis van 
modellen gaan bestrijden. Dat wordt namelijk dan wel heel erg ingewikkeld. Zoals een van u zei heb 
ik een hele groep ambtenaren die daarover voor mij kan nadenken. U moet het dan maar zo even 
tussen de bedrijven door doen. Daarvoor heb ik altijd heel veel respect. Het is voor mij lastig en 
vervelend om vanuit deze positie dan te moeten zeggen dat dit de feiten zijn zoals ik ze krijg 
aangereikt.

In het door het college voorgelegde voorstel is dit voor ons een totale belangenafweging geweest. We 
hebben gekeken naar alle elementen die er spelen. Dat heeft te maken met de recreatieve 
voorzieningen die wij daar hebben gekozen. Wij hebben ervoor gekozen om Fort Vechten daar op die 
plek te realiseren, waar het nodige verkeer naartoe moet op de fiets en met de auto. We hebben daar 
een stuk natuurgebied waaraan wij allemaal veel waarde hechten. In dat gebied zijn ook 
cultuurhistorische elementen aanwezig. Die elementen hebben wij meegewogen en wij zijn gekomen 
tot het voorliggende voorstel.

De discussie spitst zich toe op de vraag of je al dan niet een fietspad aan de noordkant moet realiseren. 
In de commissie heb ik aangegeven dat de meest belangrijke argumentatie die daarachter zit, de 
argumentatie van de cultuurhistorie is. Dat was het argument dat dit element is ingebracht. Als uw 
Staten daarbij een twijfel hebben en als u vindt dat het op een andere manier zou moeten gewogen, 
dan kan ik mij voorstellen dat u vanuit dat perspectief zegt dat u dat laat varen. Terugkomend op de 
verkeersveiligheid – dat heb ik eerder aangegeven –  en het huidige voorstel van het college en u hebt 
dat kunnen zien met de historie zoals wij die in het verleden hadden, dan komen wij met het 
amenderen van dat onderdeel van het voorstel terug bij het oorspronkelijke voorstel van twee jaar 
geleden. Daarin kan ik als mobiliteitsgedeputeerde, als ik het sectoraal benader, niet ineens gaan 
zeggen dat ik daarvan geen voorstander zou zijn. Toch sta ik hier namens het hele college, dus blijf ik 
vanuit dat perspectief aangeven dat wij denken dat dit op de goede manier is afgewogen. Het is een 
terechte opmerking en het is een discussie die wij al eerder hebben gevoerd. Deze discussie is gestart 
vanuit het punt van verkeersveiligheid. Als je vanuit dat perspectief opnieuw kijkt naar het noordelijke 
fietspad, dan is een belangrijk argument om wel aan de noordkant te blijven dat je daarmee de 
oversteek op één plaats concentreert. Daar wil ik een beetje van weg, want dan komen wij met elkaar 
in de discussie dat er op andere plekken ook overgestoken wordt en dat wij dat ook nog steeds 
vermoeden. Dan kom ik op het punt dat ik zeg: laten wij die discussie niet ingaan, want ik mag ervan 
uitgaan dat de mensen die mij ondersteunen met hun expertise voldoende informatie oplevert. Een 
aantal van u heeft daarbij wat twijfel en vraagt mij hoe het zit. Ik heb het meerdere keren aangegeven: 
op het gebied van verkeersveiligheid heb je het dan over tussen de 8 en de 7,5. Het is niet zo dat je dan 
ineens veel meer voor de verkeersveiligheid doet. Dat is ook niet de intentie waarmee we dit fietspad 
in eerste instantie hebben toegevoegd.
Het CDA vroeg wat de consequenties zijn van het wegvallen van het fietspad. Dat heeft vooral te 
maken met de inpassing. Het grootste element zit in de inpassing. Ik kan niet ontkennen dat het een 
stukje onveiliger is. Dat is dan de belangenafweging. Het gaat dan echter niet om een substantieel 
onveiliger situatie. Ik gaf het al eerder aan: toen het sectoraal werd aangevlogen, stond het noordelijke 
fietspad er niet in. Dan kijkt men expliciet alleen maar naar dat onderdeel.

Van daaruit pak ik meteen de tunnel mee. Een tunnel wordt interessant aqls je op één plek heel veel 
oversteekbewegingen hebt. Als je zegt dat je die niet meer op één plek bij elkaar wilt hebben, dan is 
het schrappen van het noordelijke fietspad evident. Dat geldt ook voor het niet plaatsen van een 
verkeersregelinstallatie. Het realiseren van een tunnel is dan niet alleen in het kader van de sociale 
onveiligheid, maar ook vanuit datzelfde perspectief is het dan niet meer logisch om voor die tunnel te 
kiezen op de aantallen die er zijn. Natuurlijk, door de jaren heen, zoals wij dat bij alle 
verkeersmaatregelen doen, monitoren wij nog steeds. Als er toenames zijn zal er altijd een nieuw 
afwegingsmoment kunnen komen. Als je kijkt naar de aantallen, inclusief de ontwikkelingen die wij in 
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de afgelopen maanden hebben gezien en die een stijgende lijn laten zien, is een tunnel niet echt het 
meest logische middel om het kruisen in te zetten.

De inrichting van de kruising Vechten. Het CDA vroeg te kijken naar de optimalisatie en wat je daarin 
kunt. Ik heb er ook een amendement van D66 over gezien. Dat amendement kan ik omarmen, althans, 
ik kan ondanks de grote groep ambtenaren die ik heb – ik heb jullie hierover niet ge-smst, dus het is 
niet jullie schuld – niet direct aangeven waarom wij dat hier niet doen. Ik vind het op zich een aardige 
suggestie om in zo'n aanbestedingsproject te bekijken wat het oplevert. Dat past ook in de afspraken 
met de Staten dat wij bij de trajectaanpak meer gaandeweg tijdens het bezig zijn met de trajecten 
bekijken hoe wij tijdens het ontwerp omgaan met veiligheid.
U hebt het er niet bijgezet – D66 zet dat er echter bijna altijd bij – dat er geëvalueerd moet worden. Ik 
denk wel dat het heel goed is dat in dit kader te doen. Wat voegt het toe? Ik ben wel heel nieuwsgierig 
wat het dan nog oplevert in het traject. Ik zie u knikken dat het waarschijnlijk een omissie is geweest 
om dat element niet mee te nemen. Dan is dat volgens mij nu meteen bij het verslag opgelost.
Daarmee heb ik de vragen van de PvdA ook beantwoord. Volgens mij heb ik u nu ook van voldoende 
informatie kunnen voorzien over de tunnel.

Er is een discussie die maar blijft voorkomen en ik wil het nog een keer opnieuw rechtzetten. We 
hebben een argument gehoord en ik leg daar het andere argument bij. Daarover kunnen we dan 
ongetwijfeld nog een poos discussiëren als u de tijd wilt oprekken. Het gaat over de snelheid. Ik heb 
nooit gezegd dat snelheden niet of wel worden geaccepteerd. Het argument op deze plek is dat, op het 
moment dat die snelheid wordt verlaagd, wij de doorstroming op die plek niet aankunnen. Dan moet je 
namelijk maatregelen nemen waarmee je het verkeer afknijpt. Dat moet. Er zit te veel verkeer op die 
weg, waardoor wij dat gewoon niet kunnen. Het heeft dus niets te maken met wel of niet. Daarnaast is 
het zo dat als je een bord voor 60 km/h neerzet op een weg die is ingericht voor 80 km/h, je bezig bent 
met het creëren van schijnveiligheid. Dat element probeer ik elke keer in te brengen en duidelijk te 
maken.

De heer THONON (D66): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde is aangekomen bij de 
doorstroming. Wat kan het college zeggen over de doorstroming bij de Mereveldseweg als daar 
verkeerslichten komen in verband met het noordelijke fietspad?

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben de inschatting 
gemaakt. Op dit moment koppelen wij de verkeersregelinstallaties vaak door. Je kunt daar relatief 
eenvoudig ervoor zorgen dat je alles op elkaar afstemt en dat die verkeersregelinstallaties zo zijn 
ingericht dat die doorstroming geen probleem is. Ik vond het een mooi gevonden retorisch element in 
het debat, maar inhoudelijk is dat te ondervangen. Een verkeersregelinstallatie zou je daar op een 
andere manier kunnen vormgeven. Wij zeggen er echter wel bij dat als je hem daar niet centreert, die 
verkeersregelinstallatie daar geen zin heeft. Dan krijg je namelijk dat deze vaker niet dan wel gebruikt 
wordt en dan ontstaat er een onveilige situatie doordat automobilisten daarop dan anticiperend gedrag 
gaan vertonen. Als je daar een verkeersregelinstallatie plaatst, moet je ervoor zorgen dat je daar alles 
laat oversteken. Anders moet je er gewoon geen verkeersregelinstallatie plaatsen. In de doorstroming 
hoefde dat echter geen probleem te zijn.

Ik heb het al gehad over de verkeersauditor.
Dank overigens voor de motie die u, zoals het er naar uitziet volgens de woorden van de heer Meijer, 
unaniem zult aannemen. Het helpt altijd in pleidooien als je die elders moet doen.
Volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord. Er was nog wel een discussie of 
landbouwvoertuigen wel of niet op de provinciale weg zouden komen. In de provincie hebben wij de 
afspraak dat landbouwvoertuigen niet op provinciale wegen rijden. Dat is dus niet aan de orde.

De VOORZITTER: Ik stel voor over te gaan naar de tweede termijn.

De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Om te beginnen met de motie over het veiliger 
maken van de spoorwegovergang kan ik meedelen dat deze motie de sympathie van de VVD-fractie 
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als geheel heeft. De motie heeft ook mijn persoonlijke sympathie, omdat ik als jongeman nog wel eens 
van Wijk bij Duurstede naar Utrecht fietste en dan inderdaad die route volgde. Voor de mensen die aan 
die route wonen: er is het schitterende verhaal dat als je onder het tunneltje door over het spoor gaat 
dan Utrecht in gaat. Dat moet open blijven. Ik wil dan wel een Ad Meijertje doen: dat mag niet worden 
afgesloten! Die steun heeft u dus.

De VVD is toch ook redelijk tevreden met het amendement over het in de aanbesteding meenemen 
van de verkeersveiligheidsaudit N411. Daarbij heb ik nog wel een vraagje: bekijkt die audit dan ook of 
het noordelijk fietspad veiliger zou zijn geweest als dat fietspad er wel zou zijn. Zoals ik het nu lees 
wordt alleen gekeken naar de vraag hoe we het zo veilig mogelijk krijgen. Ik reken erop dat in andere 
dossiers ook externe auditors door D66 gesteund worden, daar waar nodig.

Dan het amendement A1 over het verbeteren van de verkeersveiligheid en noordelijk fietspad. Als ik 
het goed begrijp, maakt het voor de veiligheid niet zo veel uit. Daarover zal die auditor misschien ook 
iets zeggen. Ik ben altijd blij dat, ondanks dat wij een enorm goede ambtelijke staf hebben, wij 
gelukkig ook de heer Thonon hebben die er nog net weer meer van weet en die de zaken nog even 
nauwkeurig bekijkt. Als het dan toch niet zo veel uitmaakt – de hoofdzaak van dat noordelijke fietspad 
zit volgens het antwoord van het college toch meer in de cultuurhistorische hoek dan in de hoek van de 
veiligheid –, dan zal de VVD-fractie overwegen dat amendement te steunen, maar dat kan ik nu nog 
niet toezeggen.

De heer ESSOUSI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor de antwoorden. Het 
is goed om bevestigd te krijgen dat in die totale belangenafweging er ook is gekeken naar de logica 
van wel of geen fietstunnel. Wat dat betreft is het voor ons duidelijk. Zoals in de eerste termijn gezegd, 
steunen wij het amendement over het niet realiseren van het noordelijke fietspad en het amendement 
over het meenemen van de verkeersveiligheidsaudit in de aanbesteding.

De heer THONON (D66): Mijnheer de Voorzitter! Zoals wij de woorden van het college parafraseren, 
zeggen wij dat het fietspad niet nodig is voor de verkeersveiligheid, zoals de VVD bij monde van de 
heer Joustra ook al zei. Het fietspad was ook geen suggestie vanuit het oogpunt van de 
verkeersveiligheid. Dat wil ik even benadrukken. Dat heeft het college hier eigenlijk ook gezegd. Het 
kwam niet eens voor in het oorspronkelijke voorstel van twee jaar geleden. Kortom: vanuit het 
verkeersveiligheidsoogpunt is het fietspad niet nodig.

De VVD geeft nog de suggestie mee om auditors ook op andere vlakken in te zetten. Dat is natuurlijk 
koren op de molen van D66. Auditors zijn altijd goed voor de 'checks and balances'. Daar houden wij 
van. Het door de auditor laten kijken naar de invloed van het fietspad op de verkeersveiligheid in zijn 
geheel, geef ik mee aan het college. Misschien kan dat worden meegenomen in de evaluatie. Het is 
geen omissie dat wij die evaluatie er niet in hadden gezet. We zijn echter wel blij met het voorstel van 
het college om die verkeersveiligheidsaudit te evalueren. Wellicht is het nuttig om die op nog veel 
meer vlakken in de provincie in te zetten, bijvoorbeeld in het kader van de trajectaanpak.

Tegen de PVV zeg ik nog het volgende. Net zoals ik tegen de SGP zei: het fietspad aan de noordzijde 
eindigt in Utrecht op een gevaarlijk kruispunt. Als je aan de zuidelijke kant fietst, is het fysiek veiliger 
dan aan de noordkant, want in het laatste geval moet je het drukke kruispunt oversteken. Aan de 
zuidelijke kant hoef je dat kruispunt niet over te steken.
Het tweede deel heeft de ondernemersvereniging van Vechten ook laten zien: een fietspad aan de 
noordkant levert onveilige situaties op bij afbuigende auto's bij Vroeg. Zonder noordelijk fietspad zijn 
die onveilige situaties er niet.

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Achteraan beginnend: de motie over het 
veilig maken van de spoorwegovergang hebben wij mede ondertekend en mede ingediend. Die zullen 
wij uiteraard steunen. Wij staan ook best positief tegenover de verkeersveiligheidsaudit. Dat 
amendement zullen wij ook steunen.
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Dan het amendement A1. Ik heb de gedeputeerde duidelijk horen zeggen dat het verschil qua 
veiligheid niet groot is, maar er is wel een verschil. Het is beslist onveiliger zonder dat fietspad. We 
hebben ook al aangegeven: denk aan de toekomst. Wij denken dat het verkeer beslist zal toenemen. 
Mocht het fietspad nu misschien wat minder druk gebruikt worden, dan is dat over twee of drie 
generaties wellicht anders omdat het dan nog veel drukker kan zijn; het verkeer zal onzes inziens 
alleen maar toenemen. Wij geloven dat juist vanuit het oogpunt van duurzaamheid, in de betekenis van 
toekomstbestendigheid, het fietspad een grote bijdrage levert voor nu en ook voor de toekomst. 
Nogmaals noem ik dat kleine verschil in veiligheid: het zal je kind maar zijn dat daar net dat verkeerde 
percentage in ongelukken zal meemaken. Wij kunnen dat niet uitleggen. Wij willen die 
verantwoordelijkheid niet op ons nemen.

De heer THONON (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb twee opmerkingen. Ten eerste is vanuit 
verkeersveiligheidsoogpunt het fietspad niet nodig. Er is ook niet in gezet vanuit het 
verkeersveiligheidsoogpunt. 
Ten tweede: de ChristenUnie heeft ook al aangegeven dat er allerlei ontwikkelingen zijn rondom de 
overkoepeling van de Bak van Amelisweerd. Misschien is het goed even te wachten. Ik zeg ook niet 
dat er nooit een fietspad moet komen, maar ik vraag u even te wachten, zodat wij die ontwikkelingen 
weten. Daarna kunnen wij dan weer bekijken of het fietspad eventueel toch nodig is. Het zou 
misschien weggegooid geld zijn om het fietspad nu alvast aan te leggen en zouden wij misschien 
dubbel werk doen.

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het aardige is dat de heer Thonon en ik 
praten vanuit onze deskundigheid. Als ik het mij echter goed herinner, ligt er een advies van de 
Fietsersbond om beslist wel een fietspad aan te leggen. Als er nu één club is die met meer 
deskundigheid kan praten dan u en ik, dan is dat de Fietsersbond wel. Als zij het advies geeft, dan doet 
zij dat vanuit de fietsveiligheid. Anderen bekijken het vanuit een ander oogpunt, zoals vanuit de liefde 
voor bomen. Zij zeggen dat je het niet moet doen. U heeft gezegd dat er verschillend wordt gedacht 
over dat fietspad. Dat is logisch. Vanuit welk oogpunt heeft men een mening? Als je het vanuit de 
verkeersveiligheid bekijkt, is er volgens mij geen partij die zegt dat je het fietspad vanwege de 
verkeersveiligheid juist niet moet aanleggen.

De heer THONON (D66): Mijnheer de Voorzitter! Volgens mij heb ik net in mijn bijdrage gezegd dat 
de ondernemersvereniging nota bene, toch een partij die meestal wel voor meer mobiliteit en 
bereikbaarheid is, bang is dat het fietspad wordt aangelegd en dat er ongelukken kunnen gebeuren. Er 
is in elk geval één partij daar in de buurt tegen het fietspad, samen met de bewoners, de raad van 
Bunnik en de wethouder van Utrecht.

De heer IJSSENNAGGER (PVV): Dan weegt u de mening van de ondernemersvereniging af tegen de 
mening van de Fietsersbond. Ik moet zeggen dat op dit gebied de Fietsersbond wel gekwalificeerd is.

De heer FASTL (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Wat dat laatste betreft, heeft de PVV natuurlijk 
volledig gelijk. Het vervelende in dit geval is echter dat de Fietsersbond enigszins verdeeld is. De ene 
afdeling van de Fietsersbond zegt namelijk het ene en de andere afdeling het andere. De waarheid ligt 
dit keer wederom in het midden.

Ik dank de gedeputeerde voor de beantwoording. Het is fijn dat het proces zo open kan worden 
ingezet. Hij heeft duidelijk aangegeven dat als je kijkt naar het door GS voorgestelde plan en naar wat 
het amendement direct teweegbrengt, de verkeersveiligheid dan van een 8 naar een 7,5 gaat. Een 8 is 
gewoon heel goed en een 7.5 is ook heel goed. Dat zal het effect zo ongeveer zijn. Wat GroenLinks 
betreft is het een goed ding waard om die € 1.500.000 te investeren om die 7,5 weer naar een 8 te 
krijgen. Er zitten namelijk nogal wat verkeersveiligheidsknelpunten op de parallelweg, waar het 
landbouwverkeer in alle varianten die wij hebben zien langskomen gewoon blijft rijden en waar ook 
fietsverkeer langs komt. Wat ons betreft wordt die zuidelijke parallelweg zo afgewaardeerd, dat in elk 
geval het bestemmingsverkeer alleen maar vanuit de westelijke zijde daarop kan rijden en dat er 
ontheffingen komen voor het landbouwverkeer, zodat dat zo veel mogelijk beperkt wordt. Het wordt 
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dan een soort fietsstraat, waar sommige landbouwvoertuigen op bepaalde momenten van de dag 
mogen rijden en op andere momenten van de dag niet. Die dingen moeten in de komende uitvoering 
uitgewerkt worden. Die inpassingen kunnen allemaal nog worden uitgewerkt. De uitvoering staat 
gepland voor 2018. Wat dat betreft is er nog wel enige tijd om dat goed in te richten.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Deze volgorde is voor mij wat ongewoon, 
vandaar dat ik mij nog niet geprepareerd had. Inhoudelijk heb ik nog één puntje. Zojuist werd de 
Fietsersbond ten tonele gevoerd. Ik heb net de tijd gekregen om nog even de laatste bijdrage van de 
Fietsersbond te lezen. Zij is inderdaad verdeeld qua mening. Ik wil haar adviezen best wel serieus 
nemen, maar we krijgen tegenstrijdige adviezen. Dat brengt me ook nog op een soort ordekwestie. De 
PVV heeft gevraagd om een hoofdelijke stemming over de eerste motie, juist vanwege de belangen 
van de Fietsersbond en de verkeersveiligheidsbelangen. Ik denk dat ik net zo veel aanleiding heb om 
hoofdelijke stemming te vragen over het initiatiefvoorstel. Als ik dat nu niet doe bij dat onderwerp, 
wilt u het dan niet doen bij dit onderwerp? Die vraag leg ik nog graag even op het bordje van de PVV.

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor de heer Van Lunteren zojuist 
zeggen dat het oude voorstel van twee jaar geleden is aangepast op basis van een aantal argumenten 
van toen, maar dat hij, als hij de amendering nu ziet, weer terugkomt bij zijn oude voorstel. Ik proef 
uit uw woorden haast: ja, dat kan ook. Als je kijkt naar de verkeersveiligheid, kwalificeren wij het op 
een 7,5 versus een 8. Is dat een technische verkeersveiligheid? Hebben wij de sociale veiligheid daarin 
wel of niet meegenomen? Als het namelijk puur om een technische veiligheidsmarge gaat, dan moet ik 
hem straks afwegen tegen een stukje aantasting van natuur en cultuur en de vermindering van de 
sociale veiligheid. Dan moet ik die balans opmaken. Anders moet ik de balans opmaken tussen cultuur, 
natuur versus de veiligheid totaal. Ik wil dus graag weten hoe ik de interpretatie van de twee cijfers 
moet zien. Is sociale veiligheid in uw 7,5 en 8 meegenomen?

We zijn nu twee jaar verder ten opzichte van het voorgaande voorstel. Ik proef bijna dat u zegt dat ook 
met het niet doorgaan van de noordelijke fietsroute u prima kunt leven. Dan denk ik: wat is er 
misgegaan, waardoor wij twee jaar nodig hebben? Wilt u daarop reageren?

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Ik zit er toch even mee dat als het noordelijke 
fietspad niet doorgaat, ik denk dat het onverstandig is om dan de provinciale weg af te waarderen naar 
60 km/h, met de bedoeling om de landbouwvoertuigen dan op de provinciale weg te laten rijden. Dat 
schiet niet op, want dan krijg je agressie op de weg en gaat men inhalen. Dat is levensgevaarlijk. Als er 
dan tussendoor toch nog iemand oversteekt, hoef je er niet garant voor te staan dat diegene het haalt. 
Dat geldt ook voor dieren. Het enige probleem is dan nog om de landbouwvoertuigen te laten rijden op 
de parallelweg. De landbouwvoertuigen worden echter steeds groter en breder. Als wij het noordelijke 
fietspad niet laten aanleggen, dan kunnen wij het geld daarvan gebruiken voor de verbetering van de 
parallelweg, daar waar mogelijk, om toch een optimale veiligheid te kunnen borgen voor de fietsers 
die de parallelweg blijven gebruiken. Ze moeten natuurlijk wel een keer oversteken. Die € 1.500.000 
kan dan worden gebruikt om de weg verder te optimaliseren. Ik kan dit ombuigen in een vraag: wat 
vindt u hiervan? Dan kunt u antwoord geven.

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Laten wij in elk geval één ding 
even scherp hebben. Het ging aan het begin wel even heel rap dat ik gezegd zou hebben dat het qua 
veiligheid niets uitmaakt. Dat heb ik niet gezegd. Een aantal van u corrigeerde het daarna: het was 
zoiets als "een 8 is nog altijd beter dan een 7,5".
Er is gevraagd of het dan gaat om een technische veiligheid of om de sociale veiligheid. Sociale 
veiligheid is heel erg subjectief en het laat zich moeilijk meten. Als ik ergens spreek over veiligheid, 
dan ik het over de kans dat iemand onder een auto terechtkomt. Dat is voor mij de veiligheid waarover 
wij nu spreken.

Als gevraagd wordt waarom het zo lang duurt en waarom wij dit proces doorlopen, dan is die discussie 
heel eenvoudig. U geeft het college opdracht om zo integraal mogelijk naar voorstellen te kijken. Dat 
doet het college ook op die manier. Wij hebben de verschillende belangen afgewogen. Ik merkte bij u 
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dat u de belangen op een andere manier weegt. Dan kan ik als IJzeren Hein doorgaan en halverwege 
teruggefloten worden op het moment dat wij richting de aanbesteding gaan, maar dan kan ik 
halverwege het traject weer terug. Ik heb net al aangegeven dat wij hier wel discussies aan het voeren 
zijn die op een redelijk hoog detailniveau zitten. Dat is misschien een advies voor een volgende Staten 
om nog eens goed na te denken over de vraag op welk niveau u de discussies wilt voeren. Ik denk dat 
de Staten zich vooral moeten beperken tot het belang. Dat heb ik wel een paar keer gehoord in het 
debat. Daarvoor bent u als Staten aangesteld. Op die manier kan ik ook gemakkelijker met u het debat 
voeren. Dit wordt gewoon heel erg ingewikkeld om dat langs die lijn te doen.

Het college heeft de integrale belangenafweging gemaakt. Van al die losse belangen schrijft u 
kaderstukken op. U stelt die vast en op basis daarvan is het college met een drietal gedeputeerden, die 
vanuit deze verschillende perspectieven verantwoordelijk zijn, gekomen tot dit voorstel. Het college is 
dus van mening dat in die totale belangenafweging dit het beste voorstel is. Als de Staten daarover 
anders denken, dan is het voor mij de belangrijkste reden dat ik het voorstel hier heb neergelegd, dat ik 
vind dat wij hierover niet veel langer met elkaar kunnen soebatten, terwijl er uiteindelijk niets gebeurt. 
Om die reden heb ik besloten het college het voorstel te laten doen, met het verzoek om dit alsjeblieft 
politiek te maken. Laat daarover dan een politiek oordeel komen, zodat wij daarna naar de uitvoering 
toe kunnen. We zijn nu al zo'n drie jaar met z'n allen vrolijk aan het praten. Ondertussen verandert er 
aan de veiligheid niets. Vanuit dat perspectief – misschien is dat een beetje te sectoraal gewogen – ben 
ik neutraal en zijn wij als college neutraal over amendement A1. Het gaat er namelijk om dat er in elk 
geval iets gebeurt op het gebied van veiligheid. De situatie is nu onveilig. Elk voorstel dat hier 
vandaag wordt aangenomen, is daarvan een verbetering. Dan tel ik aan het einde van de dag ook mijn 
zegeningen. Als amendement A1 het haalt, is dat prima. We zitten nu op een onvoldoende en we gaan 
in elk geval naar een ruim voldoende toe, wat er ook gebeurt. Als portefeuillehouder Mobiliteit is dat 
voor mij winst. Hoe wij vandaag ook eindigen, er is vandaag winst op het gebied van de 
verkeersveiligheid.

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Mijnheer de Voorzitter! Is het haalbaar om als de Staten een 
besluit nemen om de keuze voor wel of geen noordelijk fietspad te laten afhangen van het oordeel de 
externe verkeersveiligheidsauditor en dat oordeel doorslaggevend te laten zijn? Is dat voor u een 
begaanbare weg?

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Mijn advies zou zijn: doe dat niet, 
want dan kom je met z'n allen in een volgend praatcircuit terecht. Dan kom je namelijk op de vraag: 
wat is technisch? Als wij hier een technische discussie voeren, dan is het voorstel op dat punt gewoon 
een stuk veiliger. Als ik dat aan een auditor ga vragen, dan krijg je gewoon te horen dat dat de 
uitkomst is. Het is marginaal. Het is iets, het is niet veel, maar het is marginaal veiliger om dat te doen. 
Na bijvoorbeeld een half jaar krijg je dat er opnieuw uit en komen wij hier met exact dezelfde 
discussie. Vandaar dat ik adviseer om naar de volgende periode mee te nemen om de discussie vooral 
op belangen te voeren. Dan wordt het namelijk een stuk eenvoudiger dan wanneer wij het technische 
werk van de ambtenaren gaan doen. Vanuit dat perspectief merk ik richting de VVD-fractie op: laat de 
auditor met name kijken naar de optimalisatie. Zo heb ik het amendement ook gelezen. Ik kijk naar de 
indiener. Hij heeft zich inmiddels aangesloten bij 50Plus. Ben je daar niet wat te jong voor? Ze zijn 
bezig met een jongerenafdeling.

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Wij maken geen onderscheid in leeftijd. Onze miss 
50Plus is 23 jaar.

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dit is een inkopper en ik ga het 
niet doen. Ik wilde zeggen: dat bent u dan niet, mevrouw Hoek.
Ik heb het amendement zo gelezen. Vanuit dat perspectief heb ik hem ook omarmd. Het gaat om een 
optimalisatie van hetgeen de Staten meegeven. Laten wij hier nu alsjeblieft een finale 
belangenafweging maken. Daarna kunnen wij richting de aanbesteding gaan. Laat dan even de mensen 
die er echt voor hebben doorgeleerd een keuze maken van wat dan de optimalisatie van het plan is. 
Laten wij dat niet meer in dit gremium doen. Ik heb het idee dat wij er nu qua praten lang genoeg mee 
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bezig zijn geweest. Het is verstandig om snel een schop in de grond te krijgen, al is zo snel mogelijk in 
dit land dan nog steeds in 2018.

De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog een vraag over die auditor. Die auditor 
gaat dan op het plan, zoals het wordt ingetekend, nog wel iets zeggen over hoe breed de 
oversteekeilanden zijn of zoiets. Wat is dan nog zijn rol?

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Nu hebben wij een grof ontwerp 
van het plan opgesteld. Wij gaan naar een vroege aanbesteding. Normaal gaan wij dat hier in het 
provinciehuis detailleren en dat gaat dan over hoe breed de oversteek moet zijn en andere punten. Wij 
hebben gezegd dat wij die details buiten het provinciehuis neerleggen. Wij gaan het hele traject 
aanbesteden. Ik heb het amendement zo gelezen dat de auditor gaandeweg dat traject bij het 
doorontwerpen van dat plan meekijkt hoe wij tot verdere optimalisaties kunnen komen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de vraag van het CDA over hoe je dan omgaat met de inrichting van het fietspad aan 
de zuidkant. Hoe zorg je ervoor dat de veiligheid, rekening houdend met de landbouwvoertuigen, zo 
groot mogelijk wordt? Zo heb ik het amendement gelezen. Als ik mij een auditor op die manier kan 
voorstellen, dan kan het niet meer dan dat zijn.

De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dan denk ik dat mijn vraag goed beantwoord is.

De heer THONON (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog een aanvulling op het antwoord van het 
college. Die auditor kijkt zelfs mee als het geheel gerealiseerd is. Er is altijd nog wel ergens een 
paaltje dat weg kan of een ontwerp dat nog heel gemakkelijk kan worden aangepast, waardoor de 
veiligheid toch weer een stukje verbetert. Het gaat dus zelfs door na de realisatie.

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat doen wij overigens met alle 
trajecten voor wegen. Op het moment dat wij een weg opleveren, passen wij de eerste maanden daarna 
het ontwerp aan. Dat is niet nieuw voor de aanpak zoals wij die hier provinciaal kennen.

De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dan moet ik concluderen dat die auditor, als hij 
klaar is met zijn werk, niet zal zeggen dat het noordelijk fietspad wel handig is. Dat zal dan niet 
gebeuren?

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Dat heet je gram achteraf halen. 
Dat heeft weinig toegevoegde waarde. Ik probeer te zeggen dat wij nu al weten dat de aanleg van het 
fietspad marginaal veiliger is. Daarover maak je straks hier de afweging. Het gaat om een totale 
afweging, rekening houdend met de beschikbare middelen, de inpassing en de veiligheid. Je pakt al die 
aspecten bij elkaar. Dan kom je tot een voorstel. Wij zijn tot de eerste afweging gekomen. De Staten 
komen straks tot een finale afweging. Op basis daarvan gaat het college aan de slag. Dit moet 
voldoende informatie zijn om straks een afweging te kunnen maken.

De VOORZITTER: Ik wil het debat hiermee afronden. Gaat u daarmee akkoord? Dat is het geval.
Ik schors de vergadering voor vijf minuten. Daarna gaan wij door tot 18.30 uur. Dan schorsen wij voor 
de dinerpauze. De vergadering is geschorst.

Schorsing van 17.07 uur tot 17.17 uur.

De VOORZITTER: Dames en heren, ik heropen de vergadering.

Statenvoorstel Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt 
2008.

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Zoals de VVD al eerder heeft aangegeven, ook 
in commissieverband, zijn wij erg blij met de nieuwe Huisvestingswet. Dat betekent namelijk minder 
regels voor de provincie. Dat is altijd goed en altijd positief. Wel hebben wij wat aandachtspuntjes, 
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onder andere over de huisvestingsverordeningen. Wij begrijpen dat de gedeputeerde, de heer Krol, die 
onderlinge afstemming met de gemeenten met ruimtelijke agenda's goed aanpakt. Wij denken dat het 
belangrijk is dat daarin flink wat vaart wordt gehouden.

We hebben het ook nog gehad over de statushouders. De ChristenUnie heeft daarover ook nog 
uitgebreid vragen gesteld. De VVD blijft er aan hechten om, als het mogelijk is, hierover toch in IPO-
verband een keer met het Rijk te praten. Nu willen we niet zeggen dat dit meteen de allergrootste 
problematiek is, want als je kijkt naar de relatie tot de scheefwoners dan is dat toch het grootste 
probleem. We zouden ons echter best kunnen voorstellen dat een gedeelte van de statushouders naar 
krimpregio's gaat, alhoewel dan wel het probleem kan ontstaan dat in die krimpregio's vrij veel 
statushouders komen. Wij vragen de gedeputeerde om de gemeenten scherp te houden voor de 
huisvestingsverordeningen, met name op het gebied van scheefwonen. Volgens de VVD zijn er 
voldoende huurwoningen, maar wonen er te veel verkeerde mensen.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! De heer Weierink noemt de 
problematiek van de scheefwoners. U zult ongetwijfeld weten dat de provincie daarin geen 
toezichthoudende rol meer heeft. Het is een interessante problematiek, maar het is net zo interessant 
als Syrië en de Oekraïne, dus zaken waarmee wij weinig te maken hebben.
Ik wil graag de vinger leggen bij het volgende: klopt het dat ik de heer Weierink hoor zeggen dat 
asielzoekers die een vergunning hebben gekregen om hier te blijven, wat hem betreft naar Groningen 
mogen? Stelt de VVD dat hier voor? Of is dat wat te kort door de bocht?

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat hetgeen de heer Schaddelee hier stelt 
inderdaad wat te kort door de bocht is. Het is natuurlijk ook wel leuk scoren om te proberen dat op die 
manier voor te stellen. Ik heb gezegd dat er gekeken moet worden of er binnen de verdeling van de 
statushouders gekeken kan worden of er extra aandacht kan zijn voor de krimpgebieden, maar dan wel 
in die zin dat er natuurlijk rekening mee wordt gehouden dat de verhoudingen daar niet uit balans 
raken.

De heer SCHADDELEE (Christenunie): Mijnheer de Voorzitter! Dat is heel fijn, het is goed om te 
horen. Het zou natuurlijk heel vervelend zijn als de VVD op dit punt misverstaan wordt. Bedankt voor 
deze toelichting.

De heer WEIERINK (VVD): Fijn dat ik zo helder ben.

De heer BOER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb daar toch wat moeite mee. Volgens mij voeren wij 
een wet uit en zijn daar vaste cijfers voor. Volgens mij is Utrecht helemaal niet de grootste en zeker 
niet een van de grotere. Ik denk dat wij nu een vlieg opblazen tot olifantformaat. Ik denk dat het 
probleem meer in uw gedachten bestaat dan op straat.

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind het altijd leuk hoe de SP reageert en 
probeert om haar eigen ideeën te projecteren op andere partijen. Wij zien dat probleem inderdaad als 
niet zo heel erg groot. De cijfers die ervoor zijn, zijn er. We hebben natuurlijk ook rekening te houden, 
niet alleen met statushouders – alhoewel het een relatief kleine groep is; het gaat in totaal om 6% van 
de totale toewijzingen –, maar ook met mensen die uit psychiatrische instellingen en penitentiaire 
inrichtingen komen. Nogmaals: in Utrecht is het scheefwonen wel degelijk een probleem. Daarom 
vindt de VVD dat er rekening mee moet worden gehouden.

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De Huisvestingswet noopt ertoe de 
beleidsregels in te trekken. Ze zijn van rechtswege vervallen, maar voor de duidelijkheid, zo is ons 
verteld in de commissie, moeten we toch besluiten ze af te schaffen. Dat is goed, omdat wij die 
duidelijkheid dan hebben. In het statenvoorstel staat dat een van de doelstellingen is om duidelijkheid 
te krijgen bij gemeenten en andere betrokkenen. Wij vragen ons af of dat wel in alle opzichten zo is. 
Hoe ga je bijvoorbeeld om met bindingseisen en de kleine kernen? De heer Weierink noemde ook al 
een aantal problemen. We denken dat het goed is dat de provincie toch een rol pakt bij overleg, 
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kennisdeling, visievorming en bovenlokale afstemming. Wij vinden het wenselijk dat er op dat punt 
een actieve houding van de provincie blijft bestaan. Wij zijn er overigens tegen om nieuwe provinciale 
regels in te stellen, maar wij zouden die actieve houding wel graag bepleiten. Om dat te onderstrepen, 
dienen wij hierbij een motie in.

Motie M2 (PvdA): woningmarkt.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari 2015;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten tot intrekking van de beleidsregels bindingseisen 
woningmarkt Provincie Utrecht 2008;

overwegende:
• dat een goed functionerende woningmarkt onontbeerlijk is voor een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat, de economie en de werkgelegenheid;
• dat er nu in sommige delen van de provincie en sommige delen van de woningmarkt een 

mismatch is tussen vraag en aanbod;
• dat de woningmarkt een bovenlokale en in sommige gevallen zelfs provinciegrensoverschrijdende  

aangelegenheid is;
• dat afstemming en overleg kan bijdragen aan een betere match tussen vraag en aanbod;
• dat het college van GS in het statenvoorstel stelt dat de provincie een meerwaarde kan hebben bij  

het bijeen brengen van lokale en regionale overheden, marktpartijen en woonconsumenten in de 
vorm van overleg, kennisdeling of visievorming;

spreken als hun mening uit:
• dat er geen behoefte is aan nieuwe provinciale regels;
• dat de provincie Utrecht waar nodig en mogelijk wel een (pro)actieve rol moet blijven innemen, 

met betrekking tot bovenlokale afstemming rondom de woningmarkt in de vorm van overleg, 
kennisdeling of visievorming.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie M2 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. 
De motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Eerlijk gezegd had wat ons betreft het feitelijk 
besluit niet besproken hoeven te worden in Provinciale Staten. Wij schrappen regels in de provinciale 
verordening niet vanwege minder regels, maar simpelweg omdat er een landelijke wet voor in de 
plaats komt. Het zijn andere regels voor hetzelfde. De provincie heeft daarmee gewoon geen wettelijke 
bevoegdheid meer; zo simpel ligt het. Dat is door de vorige spreker al aangehaald. In die wet is 
geregeld dat voor maximaal de helft van het aanbod van de sociale huurwoningen de gemeenten de 
lokale en regionale woningzoekenden voorrang mogen geven. D66 vertrouwt erop dat gemeenten in 
onze provincie afstemming zullen blijven zoeken bij de behoefte op de woningmarkt en dat daarmee 
zo veel mogelijk recht wordt gedaan aan de vrije vestiging. Alle tekenen gaan tot nu toe de goede kant 
op. Er is dus geen reden voor de provincie om nu al die actieve rol op te pakken.

Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! GroenLinks heeft er ook al in de 
commissie naar gevraagd, maar ik zou er toch hier ook een bevestigend antwoord op krijgen. In het 
voorstel staat dat, ook al is de wet gewijzigd, het onduidelijk is hoe de gevolgen zullen zijn en tot 
welke veranderingen dit gaat leiden. Onze vraag is: kan dat gemonitord worden en kunnen wij daarvan 
een terugkoppeling krijgen? Ik denk aan een termijn van zo ongeveer een half jaar.

In navolging van de VVD over het scheefwonen en het toewijzen van huizen aan asielzoekers of 
andere urgente woningzoekenden, wijzen wij erop dat we natuurlijk ook te maken hebben met een 
beperktere bouw van het aantal sociale huurwoningen en een heleboel verkoop daarvan door 
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corporaties. Dat maakt de problematiek wat groter, zo denken wij. Hoe kijkt de gedeputeerde daar 
tegenaan?

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een vraag aan GroenLinks. Wat vindt 
GroenLinks er van dat in een kwart van de sociale woningbouw, 550.000 woningen, scheefwoners 
wonen?

Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een onwenselijke situatie. Ik 
denk dat als dat op ons pad zou liggen, wij daaraan iets kunnen doen. Volgens mij heeft u daarover 
namelijk een vraag gesteld aan de gedeputeerde. Ik ben samen met u benieuwd naar het antwoord.

De heer BOER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil over het stuk zelf niet zo veel zeggen. Dat is vrij 
simpel. Zoals al is gezegd: het betreft een afschaffing van een regeling die door Den Haag gemaakt is. 
Wat ons betreft is dat niet zo moeilijk. Wel hebben wij een beetje moeite met het betoog van de VVD. 
De VVD zegt keihard dat er genoeg huurwoningen zijn. Volgens mij hebben wij laatst bij de begroting 
allemaal een motie aangenomen van de SP, waarin staat dat alles op alles gezet moet worden om 
huurwoningen te krijgen en dat wij in elk geval niet gaan renoveren.

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Zoals u weet, woont 34% van de huishoudens in 
sociale huurwoningen. Ik heb net ook al aan GroenLinks gevraagd hoe zij er tegen aankijkt dat in een 
kwart van die woningen scheefwoners wonen. In mijn optiek zijn er daarom inderdaad voldoende 
huurwoningen, maar wonen er mensen die ook heel goed in de vrije sector terecht kunnen komen en 
dat juist door het schrappen van die regelingen met de nieuwe wet er voor de gemeenten veel meer 
ruimte zit. U had altijd het mantra van 'eenderde aan sociale huurwoningen'. Blijkbaar is dat allemaal 
niet nodig.

De heer BOER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik moet zeggen dat u dat ook niet helemaal goed heeft, 
want dat percentage is 30%. Dat is iets minder dan een/derde, maar dat geeft verder niet.
Dat verhaal van die scheefwoners klinkt heel mooi, maar daar zit natuurlijk voornamelijk heel veel 
leed in van mensen die net onder het grensje zitten waaronder ze iets kunnen huren bij ons in de 
provincie, oftewel de beruchte klasse van € 34.000 tot en met nu € 44.000 per jaar. Die mensen kunnen 
bij ons in de gemeente bijna niets kopen, al zouden zij dat willen. Als zij met hun aantal van 525.000, 
zoals u net zei, allemaal op dat ene huisje in de provincie Utrecht, dat nog in die klasse zit, moeten 
gaan schrijven, dan wordt dat een heel druk huisje.

U hebt niets over die motie gezegd. Blijkbaar bent u het daar dan toch mee eens. Dat is dan wel weer 
fijn om te horen.

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Natuurlijk wil ik wel iets over die motie zeggen, 
maar dan moet ik die motie natuurlijk wel gezien en gelezen hebben.

De VOORZITTER: Dat komt zo. U krijgt hem zo uitgereikt.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het aantal vluchtelingen in de 
wereld loopt op. In 2014 kwamen er 25.000 asielzoekers naar Nederland. Veel van die mensen hebben 
een heel lastige periode achter de rug. Zij krijgen in Nederland op een gegeven moment de status dat 
zij mogen blijven. Gemeenten zijn dan verplicht om naar verhouding van hun aantal inwoners een 
aantal vergunninghouders te huisvesten. In de eerste helft van 2015 gaat het voor heel Nederland om 
14.000 vergunninghouders en 1048 van hen komen naar Utrecht. In de nieuwe Huisvestingswet 2014 
heeft de provincie geen specifieke wettelijke bevoegdheid meer op het gebied van de 
woonruimteverdeling. Een uitzondering hierop vormen de bepalingen over de huisvesting van 
vergunninghouders. Dit zijn uiterst relevante bepalingen in relatie tot die genoemde 
vluchtelingenstroom.
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De provincie Utrecht lijkt tot op heden echter geen aanstalten te maken om zich actief bezig te houden 
met de huisvesting van deze vergunninghouders. Althans, dit bleek tijdens de commissiebespreking uit 
de antwoorden van de gedeputeerde. Er is nog geen vastgesteld beleid, anders dan dat er soms na 
signalering door het COA met de gemeenten in gesprek wordt gegaan. De ChristenUnie zou dat willen 
duiden als een beetje reactief. Dat knelt des te meer daar er een onderzoek is geweest van de NOS, 
waaruit blijkt dat ruim een kwart van de gemeenten problemen voorziet met de huisvesting van 
vergunninghouders. Uit cijfers van het COA blijkt dat ook gemeenten in de provincie Utrecht steeds 
meer moeite hebben met de huisvesting, waardoor wachtlijsten oplopen.

Tijdens de behandeling in de commissie werd de suggestie gewekt dat de provincie volstrekt niets doet 
voor deze groep en dat de provincie dat ook niet wil gaan doen. U zult begrijpen dat de ChristenUnie 
opgelucht is door de brief die wij eind vorige week ontvingen en waarin een flinke correctie staat. Een 
vraag die voor ons echter nog prominent open staat en die ik hier nu ook wil stellen, is: wat gaat deze 
gedeputeerde proactief doen? Van gemeentebestuurders uit de regio Food Valley begrijp ik dat zij zich 
verbazen over het verschil in aanpak tussen de provincie Utrecht en de provincie Gelderland. Daar 
waar Gelderland proactief en dienstbaar haar best doet om partijen te verbinden en te zoeken naar 
oplossingen, is Utrecht afwachtend en soms zelfs een beetje afwezig. Ook bij gemeentebestuurders uit 
het westen van onze provincie proef ik de behoefte aan een provincie die meer faciliterend meedoet. Ik 
vraag de gedeputeerde daarom twee dingen: zou hij al het mogelijke en al het nodige willen doen om 
gemeenten bij te staan bij het huisvesten van statushouders en heeft hij daar bepaalde ideeën bij? Wil 
hij PS actief informeren over het verloop van de wachtlijsten en de eventueel genomen maatregelen?

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Ten eerste wil ik graag weten wat er precies in de 
beleidsregels van 2008 staat. Die zitten namelijk niet bij dit voorstel gevoegd. Wat schrappen wij dan? 
Een ander punt dat wij opmerken is dat er inderdaad wordt scheefgewoond, maar dan wel door een 
heel grote categorie. Dat zijn in de sociale woningbouw vooral ouderen die misschien wel willen 
doorstromen naar een zorgcentrum. Echter, gezien het feit dat ouderen langer zelfstandig moeten 
blijven wonen, blijven zij in die woningen zitten. Ze wonen over het algemeen niet scheef vanwege 
hun inkomen, maar zelfs als zij wel scheefwonen vanwege hun inkomen, kunnen ze nergens anders 
naartoe voor wat betreft hetgeen zij zouden willen. Er is dus al een heel grote groep die hier niets mee 
kan.

Gemeenten hebben voor statushouders landelijk de plicht om hen te huisvesten. Het gaat om mensen 
die van elders komen en een woning nodig hebben. Je kunt hen moeilijk allemaal in een tent 
huisvesten. Ik heb zoiets van, zoals al eerder is gezegd: wij gaan hier niet meer over. Waar stemmen 
wij dan eigenlijk voor, behalve dat wij de beleidsregels van 2008 schrappen. Die zou ik echter ook 
graag willen zien, want die zitten niet bij het voorstel.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Feitelijk besluiten wij vandaag over 
deregulering, zoals dat vanuit Den Haag aan ons gevraagd is. Een aantal regels, waarin wij vroeger 
wel een rol hadden met betrekking tot de Huisvestingswet, zijn nu niet meer voor ons van toepassing. 
Dat is de reden dat wij dit voorstel aan u hebben toegezonden, zodat de regels die wij nog hadden, 
weggenomen worden. Daardoor ontstaat er ook de helderheid dat de bevoegdheden nu bij de 
gemeenten komen te liggen. Dat is misschien meteen een antwoord op de vraag van mevrouw Hoek. 
Zij vroeg hoe het dan in het verleden ging. In het verleden mochten wij als provincie toetsen hoe een 
gemeente de woningen kon toedelen op basis van bepaalde criteria. Dat kan de gemeente nu zelf 
bepalen en daarover kan de gemeenteraad oordelen. Hiermee is onze rol in dit domein weg. 

De heer Driehuijs heeft een motie ingediend. Via het platform Woningmarkt blijven wij nauw 
betrokken bij vragen over hoe de woningmarkt in de provincie Utrecht eruit moet zien en op welke 
wijze wij ervoor kunnen zorgen dat er voor ieder wat wils is. Dat is de inzet vanuit de Kadernota 
Wonen. Ik zie zijn oproep in zijn motie als een ondersteuning van het bestaande beleid dat wij voeren. 
Dat gaat vanuit een proactieve rol. Ik moet wel zeggen dat als het over dit soort kwesties gaat, het met 
name erom gaat dat gemeenten aan ons vragen of wij met hun kunnen meedenken en meewerken om 
te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden, bijvoorbeeld in regionaal verband. Als die 
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vraag zich voordoet, zullen wij daaraan meewerken. Dit soort 'issues' zie ik ook met regelmaat 
terugkomen in het platform Woningmarkt dat wij eens per halfjaar organiseren.

Dan is er nog wat gezegd over de monitoring; mevrouw Boelhouwer sprak daarover. Dat doen wij dus 
ook. Vanuit de Kadernota Wonen hebben wij een monitoringsinstrument dat wij gebruiken om bij te 
houden wat de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn en welke woningen erbij komen en of deze 
kunnen bijdragen aan de vraag en de behoefte in de provincie. Natuurlijk is het adagium dat wij al een 
paar keer hebben gebruikt dat wij zelf geen woningen bouwen, maar dat het wel goed is om dat als 
instrument te gebruiken in het gesprek met de partijen waarmee wij rond de tafel zitten in het licht van 
bijvoorbeeld het platform Woningmarkt. Dat kan een corporatie zijn en dat kan een ontwikkelaar zijn, 
maar dat kunnen ook gemeenten zijn.

Er is ook nog een vraag gesteld over de statushouders. Dat punt kwam ook in de 
commissievergadering voorbij. Sinds 2012 is dat een onderwerp in de commissie BEM. Elk half jaar, 
zo zeg ik tegen de heer Schaddelee, krijgt u daarvan een voortgangsrapportage, waarin u kunt zien wie 
ongeveer aan zijn opgave komt. We hebben daar dan die interventieladder voor om te kijken waar de 
grootste problematiek zit en waar wij moeten ingrijpen. Tot nu toe hebben wij nooit heel veel treden 
hoeven af te leggen. Ik heb één of twee keer meegemaakt dat ik echt met gemeenten aan tafel heb 
moeten zitten om een gesprek aan te gaan met de wethouder dat zij wel hun taken goed moeten 
uitvoeren. Tot nu toe hebben wij het altijd kunnen afhandelen op ambtelijk niveau. Wij kijken heel 
actief met hen mee waar de grootste problemen zitten en hoe wij hen daarbij kunnen helpen. Het moet 
echter wel helder zijn dat wij geen statushouders huisvesten; dat is geen taak van de provincie. Wij 
hebben alleen een toezichthoudende taak vanuit de IBT-rol. Het is aan de gemeenten om die opgave 
zodanig op te lossen en op te vangen, zodat het binnen het quotum valt dat zij hebben gekregen. Het 
kan natuurlijk wel zijn dat wij vanuit de kadernota met hen meedenken over wat interessante opties 
zijn om bijvoorbeeld op korte termijn statushouders te kunnen huisvesten, bijvoorbeeld door de 
transformatie van kantoren of vanuit andere leegstaande panden.

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dat noopt mij natuurlijk wel tot een vraag. Ik 
hoor de gedeputeerde hier over het IBT. In de commissievergadering zei hij dat hij helemaal niets 
wilde doen. Ik ben daarom wel benieuwd in hoeverre hij al gebruik heeft moeten maken van dat 
instrument bij gemeenten om huisvesting voor elkaar te krijgen.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Niet. Het is altijd gebleven bij een 
gesprek, waarin zij hebben aangegeven dat zij tegen knelpunten aanlopen en waarin wij vroegen wat 
zij daaraan gingen doen. Vaak bleek dan dat gemeenten zelf te weinig initiatief toonden om tot 
oplossingen te komen om hun quotum te kunnen invullen. Dat was dan het onderwerp van het gesprek. 
Het is echter nooit zo ver gekomen dat wij in de plaats zijn getreden. Dat is dan namelijk de uiterste 
trede van de treden die daarbij gehanteerd worden. Daar ben ik blij om, want het geeft aan dat er bij de 
gemeenten de welwillendheid is deze opgave op een goede manier een plek te geven. Ik geef toe dat 
met de toevlucht waarvan nu sprake is en met de krapte op de woningmarkt het best lastig is. Ook de 
opmerkingen dat er groepen zijn die elkaar beconcurreren, zeker in die sociale huursector, zijn terecht. 
Dat is gewoon aan de orde. Wij moeten in gezamenlijkheid bekijken hoe wij daarvoor een oplossing 
kunnen bedenken. Nogmaals: het is een opgave die bij de gemeenten ligt. Wij moeten dit vanuit de rol 
van het IBT aanvliegen.

Mijnheer Schaddelee, u hebt gelijk. In Gelderland doen ze het anders. Dat is een keuze. Het is een 
politieke keuze hoe zij dat willen doen. In Utrecht hebben wij daar niet voor gekozen.

De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is het geval.

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dank aan de gedeputeerde voor de 
beantwoording van de vragen. Het is goed dat hij zelf ook nog memoreert wat er op dit moment 
allemaal gebeurt. Ook dank voor de welwillende houding die hij daarin aanneemt. Moet ik het zo 
begrijpen dat u zegt dat u de motie overneemt of dat u een toezegging doet over wat in de motie 

45



gevraagd wordt? Dat zou namelijk iets kunnen betekenen voor het al dan niet in stemming brengen 
van de motie.

Mevrouw BOELHOUWER (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Fijn dat u mij het woord geeft. Ik 
zou het bijna niet aannemen en dat is natuurlijk zonde. Ik heb nog een kleine vraag aan de heer 
Driehuijs. Het gaat om de motie, los van wat de gedeputeerde daarover zegt. In het dictum zegt u dat 
er geen behoefte is aan nieuwe provinciale regels. Dat is heel algemeen. Ik neem aan dat u bedoelt dat 
het gaat om geen nieuwe regels op dit terrein. Kan dat toegevoegd worden?

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het is goed dat u dat zegt. Uiteraard gaat het 
over het onderwerp, namelijk het intrekken van de beleidsregels voor de bindingseisen. Daar gaat het 
over.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor zijn 
heldere beantwoording. Hij memoreerde aan de situatie in Gelderland, waar een politieke keuze is 
gemaakt om het anders te doen dan hoe wij het in Utrecht doen. De ChristenUnie zou graag willen dat 
wij het in Utrecht ook wat actiever oppakken en in die zin die politieke keuze iets anders laten 
uitvallen. Om daarover een uitspraak van de Staten te ontlokken, dienen wij een motie in, waarin wij 
vragen om meer te doen dan wij nu doen.

Motie M3 (ChristenUnie): huisvesting vergunninghouders.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari 2015, ter bespreking van het 
statenvoorstel Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt 2008;

constaterende:
• dat de huisvesting van vergunninghouders voor gemeenten steeds lastiger lijkt te worden;
• dat het college van GS bij het Interbestuurlijk Toezicht weliswaar sober en op afstand wil 

opereren, maar niet voor niets werkt met een interventieladder;
• dat de gehele provincie Utrecht in de eerste helft van 2015 1.048 vergunninghouders dient te 

huisvesten;

overwegende:
• dat de afgelopen maanden de wachtlijst voor nog te huisvesten vergunninghouders steeds verder 

is opgelopen;
• dat verschillende gemeenten er niet in slaagden hun taakstelling voor 2014 te halen;
• dat uit onderzoek van de NOS blijkt dat veel gemeenten nog meer problemen voorzien;
• dat er vanuit verschillende gemeenten behoefte ontstaat aan provinciale coördinatie;

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:
• al het mogelijke en nodige te doen om gemeenten bij te staan bij het huisvesten van 

statushouders;
• Provinciale Staten actief te informeren over het verloop van de wachtlijsten en de genomen 

maatregelen.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie M3 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. 
De motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.
Het woord is dan nu aan de heer De Vries, maar hij wil waarschijnlijk eerst een kopie hebben van de 
laatst ingediende motie.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ondertussen wordt die kopie gemaakt. Ik 
denk wel dat het goed is op de motie van de PvdA in te gaan. In de eerste termijn heb ik al aangegeven 
dat ik hem zie als feitelijke ondersteuning van het beleid dat ik op dit moment al voer. Wij doen dit 
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namelijk al op deze manier en wij zorgen er ook voor dat wij die rol oppakken in de afstemming en in 
de vorm van kennisdeling en dat soort zaken. Voor mij is het geen centje pijn. Ik zie die motie wat dat 
betreft als een ondersteuning van wat ik op dit moment doe. Dan laat ik het aan de PvdA over of zij 
hem op die manier wel of niet in stemming willen brengen. Ik vind het prima.

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De gedeputeerde zegt dat wij het zelf moeten 
weten. In de spelregels is het echter toch wel handig als u zegt dat u het al doet en u de motie 
overneemt. Dat is toch gebruikelijk in het politieke metier? Dan hoeven wij er niet meer over te 
stemmen, als u zegt dat u het zo ervaart en dat u het zo bedoeld hebt. In uw voorstel en ook in het 
commissievoorstel stond nog dat het zou kunnen, maar als u zegt dat u die actieve rol pakt, dan zijn 
we allemaal tevreden. Dan zou ik zeggen: neem de motie dan over. Dan hoeven wij niet te stemmen.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! OK, ik neem de motie over.

De VOORZITTER: De motie is overgenomen en komt dus niet meer in stemming.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! De motie van de ChristenUnie gaat wat 
mij betreft mank op het eerste deel van het dictum. Daarin staat: "al het mogelijke en nodige te doen 
om gemeenten bij te staan bij het huisvesten van statushouders". Dat betekent dat wij feitelijk buiten 
het kader stappen van wat wij hebben afgesproken in het licht van het interbestuurlijk toezicht. Dat 
houdt een ander soort politiek in. Daar sta ik niet voor. Ik vind echt dat de rol zoals die gespeeld moet 
worden gepositioneerd is bij de gemeenten. Over het tweede deel van het dictum heb ik al gezegd dat 
wij dat sowieso al doen en dat wij dat elk half jaar via de commissie BEM doen. Daarbij geven wij 
ook aan wat de wachtlijsten zijn en hoe daarmee is omgegaan. Ik kan dus niets anders dan de motie 
ontraden.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik noem inderdaad die 
interventieladder van het IBT in het dictum. Vervolgens voeg ik daaraan echter toe dat al het nodige en 
al het mogelijke daarbij is inbegrepen. Ik ga het college niet vragen meer te doen dan het in het kader 
van het IBT doet, maar ik ga het college via deze motie wel vragen om nu eens wat vaker de 
verbinding te leggen tussen gemeenten en tussen woningcorporaties en ook tussen de woonregio's die 
op dit moment functioneren.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Zo zou je het kunnen uitleggen maar zo 
lees ik de motie niet. Als ik kijk naar de motie die de PvdA daarover heeft ingediend, dan vind ik die 
dichter zitten bij het beleid dat ik vanuit de Kadernota Wonen feitelijk voer en op die manier invulling 
geef, dan wat u feitelijk vraagt. Hetgeen u nu vraagt is een meer en actiever richting het beleid gerichte 
uitspraak. Daar ben ik niet voor. Ik heb het volgens mij heel duidelijk gemaakt. Vandaag heb ik 
daarover ook met de burgemeester van Woudenberg gesproken. Hij heeft een uitnodiging uitgedaan 
om daarover op bestuurlijk niveau te spreken. Ik heb gezegd dat ik heel eerlijk wil zijn. "Ik kies voor 
die rol vanuit de IBT-benadering. Het is prima dat jullie willen praten over woonruimte en dat soort 
zaken, maar jullie moeten het echt zelf onderling met elkaar regelen. Ik ga daar niet tussen zitten."

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Dan brengt deze motie het politieke 
verschil van inzicht precies in kaart. Dat is ook de reden dat ik motie in stemming wil brengen.

De VOORZITTER: Daarmee rond ik dit agendapunt af.

Statenvoorstel aanpassing regelgeving waterschappen.

De VOORZITTER: Bij dit agendapunt zit ik met een dilemma. Ik heb hier staan dat het een sterstuk 
is, waarbij alleen GroenLinks het woord zou voeren, maar intussen heb ik nog een viertal mensen op 
de lijst staan. Wilt u inderdaad het woord voeren over een sterstuk? Dat is het geval.
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De heer KILIÇ (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! GroenLinks zal een motie indienen die wij zullen 
steunen. Mijn fractie is voorstander van een democratisch waterschapsbestuur. Dat wil zeggen dat alle 
leden van het bestuur gekozen worden door de burger. Wij zullen instemmen met dit voorstel. Gezien 
de evaluatie van het ministerie in de komende tijd, zullen wij na de verkiezingen horen over de 
inhoudelijke evaluatie van het ministerie. Daarover wil ik nu niets zeggen.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Het voorstel gaat onder meer in op de 
verplichting die de wetgever ons geeft om de geborgde zetels in de waterschappen voor de groep 
ondernemers door de Kamer van Koophandel te laten benoemen. Daarin hebben wij nu geen keuze. 
Dat moeten wij doorvoeren. Het vestigt echter wel de aandacht op het vreemde instituut van die 
geborgde zetels. De wetgever heeft namelijk ook bepaald dat er van de geborgde zetels – die zijn er in 
drie soorten, namelijk: ondernemers, agrariërs en terreinbeheerders – altijd een van die drie in het 
dagelijks bestuur moet zitten. Daarbij maakt het niet uit welke van de drie dat is. GroenLinks vindt dit 
een ondemocratisch element in een democratiserend waterschapsbestuur. De minister van I&M heeft 
in de begroting aangekondigd dat zij een evaluatie wil uitvoeren van het waterschapsbestel. Ik dien 
een motie in, mede namens de fracties van PvdD, D66, PvdA en PVV, die zegt dat als uit die evaluatie 
nog steeds gekozen wordt voor democratische invulling van het waterschapsbestuur, wij dan af willen 
van die geborgde zetels en dat wij dat duidelijk willen maken aan de minister.

Motie M4 (GroenLinks, PvdA, PvdD, D66, PVV): democratische waterschappen betekent geen 
geborgde zetels.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari 2015, ter bespreking van het 
statenvoorstel Aanpassing regelgeving waterschappen (PS2015RGW01);

constaterende:
• dat wettelijk is bepaald dat de besturen van de waterschappen zogenaamde 'geborgde zetels' 

bevatten die zonder democratische verkiezingen bezet moeten worden vanuit de groeperingen 
agrariërs, ondernemers en terreinbeherende organisaties;

• dat nu wordt voorgeschreven dat belangenorganisaties de invulling van de geborgde zetels 
bepalen;

overwegende:
• dat de afgelopen jaren is ingezet op versterking van het democratisch gehalte van het 

waterschapsbestuur;
• dat aan de waterschapsverkiezingen deelnemende partijen in staat moeten worden geacht de 

relevante expertise te organiseren;
• dat de minister van L&M een evaluatie van het waterschapsbestel in den brede heeft 

aangekondigd na de komende waterschapsverkiezingen;

spreken als hun mening uit:
dat het fenomeen 'geborgde zetels' niet past bij een democratisch bestuur;

en dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
deze mening in het kader van de aanstaande evaluatie uit te dragen richting het Rijk en het Rijk te 
verzoeken de wettelijke bepalingen aangaande 'geborgde zetels' te schrappen als het 
waterschapsbestuur democratisch gekozen blijft.

En gaan over tot de orde van de dag.

In sommige waterschappen, gelukkig niet in onze provincie, is het bijvoorbeeld zo dat een groep 
ondernemers met vijf zetels op voorhand al de grootste partij is en leidend is bij de 
formatiebesprekingen. Wij vinden dat dit niet de bedoeling is. Als wij willen dat het democratisch 
geregeld wordt, dan kunnen ook de belangen van ondernemers, agrariërs, terreinbeheerders, natuur en 
milieu via de partijen die meedoen aan de verkiezingen worden geborgd.
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De VOORZITTER: De motie M4 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. 
De motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het onderwerp waar het feitelijk om gaat 
is anders dan het onderwerp dat nu via een motie op tafel komt. Ik neem aan dat het voorstel voor de 
rest wordt omarmd door de Staten. Daarvan ga ik uit. Ik heb de motie nog niet tot mij kunnen nemen, 
maar ik vind dat iets wat ik aan de Staten dien over te laten. Zij moeten daarover zelf een uitspraak 
doen.

De VOORZITTER: Kunnen we overgaan tot de tweede termijn zonder dat stuk of hebt u het stuk eerst 
nodig?

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij handig dat wij eerst de 
motie hebben.

De VOORZITTER: Dan zorgen we ervoor dat er alvast één exemplaar van de motie bij elke fractie is. 
Dan hebben in elk geval de woordvoerders een exemplaar. Ik vraag om een moment, totdat het zo ver 
is.

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Als oud-waterschapsbestuurder is dit natuurlijk 
een spekkie naar mijn bekkie om hierover vanmiddag met u te mogen debatteren. Het idee an sich is 
niet verkeerd. Als het democratisch geregeld kan worden, dan moet je de zaken democratisch regelen. 
Dat was ook het uitgangspunt toen de wetgever een aantal jaren terug de nieuwe Waterschapswet 
instelde. Wat wil nu het geval? Het waterschap is een functioneel bestuursorgaan. Dat betekent dat het 
zich sec richt op een bepaald belang: de waterhuishouding. U heeft het over de verdere 
democratisering en u hebt ook in de commissie geroepen dat u vindt dat de natuur meer zeggenschap 
moet krijgen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar in een waterschap is het van oudsher zo dat je daar 
de trits belang, betaling en zeggenschap hebt. Zo lang dat nog zo is binnen een organisatie die 
functioneel gericht is en waarbij grote belangen aanwezig zijn voor die geborgde zetels, lijkt het ons 
op dit moment niet heel erg verstandig om daarin veranderingen aan te brengen. Sterker nog: u had het 
erover dat u natuur meer zeggenschap wilt geven. Zij hebben een groot belang, maar de navenante 
betaling daarvan is niet zo groot. De VVD heeft daarover nog de suggestie gedaan – ik heb mij daar 
als wethouder nog eens tegenaan mogen bemoeien over de nieuwe kostentoedeling, waarbij 
gemeenten en provincie een groot gedeelte van de nieuwe kosten voor hun kiezen hebben 
gekregen –; dat het binnen de huidige structuur democratischer zou zijn om gemeenten en of provincie 
daarin een geborgde zetel te geven.

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoorde de heer Weierink de koppeling leggen 
tussen betalen en belang. Ziet hij dat in algemene zin zo of specifiek voor het waterschap? Ik heb 
daarbij zo mijn twijfels.

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Nou, ik niet. Als u kijkt naar uw afrekening, ook 
van de belastingen die u net heeft binnengekregen voor het waterschap, ziet u dat er een onderscheid 
wordt gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en huishoudens met meerdere gezinsleden. Voor 
bijvoorbeeld agrariërs of het bedrijfsleven, waarbij op grotere schaal water wordt verbruikt en 
gebruikt, geldt dat men dan meer vervuilingseenheden moet betalen dan dat wij als particulieren doen. 
Dan spreek je navenant al van een groter belang en is het dus logischer dat zij daarin een grotere 
zeggenschap krijgen. Het gaat mij er niet om dat dat ondemocratisch zou zijn. Het gaat puur om het 
feit dat het orgaan dat dit regelt een functioneel orgaan is dat zich richt op water, waarbij verschillende 
belangen een grote rol spelen.

De heer BOERKAMP (D66): U zegt dus dat degene die het grootste financiële belang heeft, de 
grootste stem moet hebben?
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De heer WEIERINK (VVD): Nee, dat zeg ik niet. Die verdeling is daarin juist door de wetgever 
geregeld en gewaarborgd. In die zin maken zij normaal deel uit van het democratische proces binnen 
het waterschap. De wetgever heeft echter gemeend dat er binnen het DB een geborgde zetel vanuit een 
van die geborgde groepen moet zijn. Dat zou dus net zo goed iemand vanuit de natuur kunnen zijn. 
Zoals u weet is het een tijdje geleden crisis geweest bij het waterschap Stichtse Rijnlanden, waarbij er 
een nieuw college moest komen. Daarbij hebben de natuurbelanghebbenden gezegd dat zij geen zitting 
wilden nemen in het DB.

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! De heer Weierink legt de koppeling 
tussen betalen en belang. Is de heer Weierink het dan ook met mij eens is dat het gewoon niet meer 
dan logisch is dat wie meer vervuilt ook meer betaalt?

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dat gebeurt op dit moment ook met de heffing. 
Dat weet u ook als oud-bestuurslid van het waterschap.

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Waarom zou je dan meer zetels moeten hebben als je meer 
vervuilt?

De heer WEIERINK (VVD): Dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat ze meer zetels moeten hebben. Er moeten 
zetels geborgd blijven voor die groepen, omdat zij een navenant belang hebben. Het gaat er mij niet 
om dat ze meer zeggenschap krijgen. De wetgever heeft echter gemeend om op deze wijze die 
invulling daaraan te moeten geven. Dan lijkt het mij in eerste instantie een discussie die bij de 
landelijke wetgever en daarna bij het waterschap thuishoort.

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! Is de heer Weierink het niet met mij eens 
dat de belangen ook goed geborgd kunnen worden binnen de VVD of het CDA, om maar eens twee 
voorbeelden te noemen? Ondernemers bij de VVD en agrariërs bij het CDA? Waarom moet dat 
dubbelop? En D66, sorry.

De heer WEIERINK (VVD): U vroeg of ik het daarmee niet eens ben. Dat klopt.

De heer KILIÇ (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Vindt de heer Weierink dat er nu een democratisch 
bestuur is? Geborgde zetels worden niet gekozen door de burger. De helft is door de burger gekozen en 
het gaat voor de helft om geborgde zetels. Of je gaat er een uitvoeringsorganisatie van maken of je 
maakt er een totale democratie van. Of vindt u dat een halve democratie voor de toekomst wel 
haalbaar blijft?

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! We hebben het hier niet over een halve 
democratie. Een derde van het aantal zetels is inderdaad geborgd binnen het waterschap. Dat zijn de 
wettelijke regels. Als het anders moet, dan zal de landelijke wetgever dat moeten doen. Ik heb u echter 
nogmaals geprobeerd uit te leggen dat van oudsher binnen het waterschap belang, betaling, 
zeggenschap geldt.

De verkiezing. De heer Bekkers noemde al dat er bij de Kamer van Koophandel niet wordt gekozen. 
Ik kan u ook zeggen dat bij de natuurbeheerders evenmin gekozen wordt en dat er via coöptatie 
mensen worden voorgedragen. Ik heb er mijn vraagtekens bij of dat democratisch is.

De heer KILIÇ (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De motie geeft aan het te bespreken met de wetgever 
om het democratisch te maken. U zegt dat de wetgever heeft bepaald. Wij vragen vanuit de Staten om 
met de wetgever in gesprek te gaan om het geheel veel democratischer te maken.

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dat punt begrijp ik wel, maar deze discussie 
over het democratischer maken is ook al uitvoerig gevoerd in de Tweede Kamer. Daar werd ook het 
belang ingezien dat er natuurlijk ook inwoners zijn met belangen die een waterschap aangaan. In die 
zin denk ik dat u bij het Rijk moet zijn. Trouwens, er komt over twee jaar een evaluatie van de 
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Waterschapswet. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat inderdaad wordt geconcludeerd dat deze zetels 
niet meer van deze tijd zijn en dat die belangen op een andere manier gewaarborgd kunnen worden.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Ik benijd de heer Weierink op dit moment 
niet. Ik hoop dat naarmate het debat vordert, toch het zelfinzicht groeit. Het is namelijk altijd lastig dat 
als je een van oudsher archaïsch instituut in de moderne tijd probeert overeind te houden en je het in je 
eigen principes aan het tegenspreken bent. Net gaf u zelf al aan dat u eraan twijfelt of de manier 
waarop die geborgde zetels bij de natuurorganisaties verdeeld worden wel democratisch is. Inderdaad, 
dat doe ik ook. Dat geldt ook voor de agrariërs en ook voor de ondernemers. Zonder dat u zelf de 
conclusie trekt, hebt u zelf al een tipje van de sluier van de onlogica van uw eigen betoog 
prijsgegeven. Ik spreek u nu aan op de koppeling die u legt tussen belang en betalen en – in antwoord 
op een vraag van een van de collega's – ook tussen vervuilen en betalen. Is het dan zo, aannemend dat 
u bepaalde kennis over autorijden en uitstoot heeft, dat u als VVD-er voor een kilometerheffing bent?

De heer WEIERINK (VVD): De stelling die u daar poneert, vind ik interessant.

De VOORZITTER: Die stelling staat echter wel ver van het onderwerp.

De heer WEIERINK (VVD): Precies. Ik denk niet dat dit ter zake doet.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Hij adstrueert even de bocht waarin de heer 
Weierink zit.

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Nou, die bocht valt best mee. Ik heb u uitgelegd 
hoe het systeem van het waterschap is opgebouwd. Ik hoop dat de kennis bij u ook een beetje wil 
groeien naar aanleiding van dit debat. Dat is heel fijn. Wat dat betreft hebben wij allebei al gewonnen 
in dit debat. Er spelen grote belangen. Er speelt ook dat ik mij daar een jaar geleden als wethouder 
flink tegenaan heb bemoeid, toen wij een flinke verhoging van onze heffing in onze mik hebben 
gekregen, zonder daarvoor iets terug te krijgen. Dat vind ik dus wel democratisch. Zoals het systeem 
nu is, functioneert het op zich goed.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Om dit punt nog even af te maken: ik 
constateer dat de heer Weierink de vraag of hij dan zijn gedachtelijn consequent doortrekkend voor 
een kilometerheffing is, omzeilt door te wijzen op de grote belangen die er spelen. Dan is toch mijn 
terugkoppeling: u zult vast wel de laatste zijn om te ontkennen hoe groot de belangen van de 
automobilist zijn bij het aanleggen der wegen.

De heer WEIERINK (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Nogmaals: dat onderwerp doet hier nu niet ter 
zake.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil even een paar dingen helder 
neerzetten. Het gaat ons om het democratische principe en niet om het op de een of andere manier de 
geborgde zetels van de terreinbeheerders of van de natuur- en milieuorganisaties meer gewicht te 
geven. Hetgeen wij voorstellen geldt voor alle geborgde zetels.

In de interruptie met de heer Weierink heb ik al uitgelegd dat je de koppeling kunt leggen tussen het 
belang en de vervuiler betaalt. Je kunt dat toepassen op vele terreinen. Het is in dit land nu eenmaal zo 
dat er grondslagen zijn voor belastingen. Dat betekent dat sommige mensen, als zij meer verdienen en 
een groter huis hebben, meer betalen. Het zou ook best kunnen dat er andere constructies zijn, 
bijvoorbeeld een getrapte verkiezing vanuit Provinciale Staten of de gemeenteraden. Het enige waarop 
deze motie wijst is dat het volgens de wetgever een democratisch gekozen orgaan is. Dan moeten wij 
af van het voor een/derde benoemen via belangenorganisaties, waarvan de heer Weierink van de VVD 
zelf aangeeft dat hij twijfelt aan het democratisch gehalte van die benoemingen.
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De heer WESTERLAKEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een vraag aan de heer Bekkers. In 
de motie staat: "spreken als hun mening uit:dat het fenomeen 'geborgde zetels' niet past bij een 
democratisch bestuur". Wat is er ondemocratisch aan een bestuur dat bij meerderheid van stemmen 
bestuurt?

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geprobeerd aan te geven dat er 
bijvoorbeeld een waterschap is, waarbij er door de provincie een groep van vijf geborgde zetels voor 
ondernemers is aangegeven. Die nemen het initiatief bij de formatie. Dan vind ik dat een 
ondemocratisch aspect als je een verkiezing hebt waarin alle mensen mogen worden meegenomen. Op 
18 maart willen wij dat de burgers opkomen. Wij maken ons allemaal zorgen over de opkomst. Als het 
dan ook nog een verkiezing is die maar voor tweederde invloed heeft, doet dat afbreuk aan het 
democratisch bestuur.

De heer WESTERLAKEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat de heer Bekkers mij niet goed 
begrijpt. Dat blijkt volgens mij uit de hele discussie over het al dan niet hebben van geborgde zetels. 
Wat is niet democratisch aan een bestuur waarbij een meerderheid bestuurt? Ik heb het niet over de 
verkiezing van dat bestuur. Ik heb het over het democratisch gehalte van het bestuur.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het over de wijze waarop dat 
bestuur is samengesteld, wie dat vervolgens vertegenwoordigt en waar die stemming bij meerderheid 
in dat bestuur een weergave van is.

De heer WESTERLAKEN (CDA): Dat staat niet in uw motie.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Dat kunt u er zeker wel in lezen en u kunt het zeker uit de 
toelichting heel goed begrijpen.

De heer WESTERLAKEN (CDA): Met die toelichting heb ik dus al een probleem. Wij hebben het net 
al gehoord. Er is een uitstekende uitleg gekomen van de heer Weierink hoe het bestuur in elkaar zit en 
welk essentieel verschil er is tussen het bestuur van een waterschap en een provinciaal, gemeentelijk 
of rijksbestuur. Daarvoor is bewust gekozen, met een democratische meerderheid in de Tweede kamer, 
om het bestuur bij de wijziging van de Waterschapswet in elkaar te steken zoals het in elkaar zit. Er 
zijn duidelijke meningen over gewisseld. Dan verbaast het mij dat wij dan ineens een discussie voeren 
over het democratisch gehalte van het bestuur. Wacht dan die evaluatie die in de Tweede Kamer komt 
af. Loop er niet op vooruit. Uw woorden in de toelichting op de motie, toen u begon met uw verhaal, 
waren anders dan hoe het hier staat. U zegt dat u graag een uitspraak wilt doen die meegenomen kan 
worden bij de evaluatie. Ook dat staat niet in de motie.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Zeker wel.

De heer WESTERLAKEN (CDA): Nee, er staat dat wij nu een mening hebben en dat wij de evaluatie 
in de Tweede Kamer niet afwachten.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Misschien moet u de motie dan toch beter lezen. De evaluatie kan 
verschillende kanten op gaan. Er zou een getrapte verkiezing gehouden kunnen worden. Er zou 
misschien zelfs een uitvoeringsorganisatie onder een gemeenschappelijke regeling van gemaakt 
kunnen worden. Er zou van alles uit kunnen komen. De motie zegt alleen dat als wij doorgaan met de 
waterschappen door middel van democratische verkiezingen en een verkiezing door alle inwoners, dan 
moeten wij af van het op voorhand reserveren van een derde van de zetels voor belangenorganisaties. 
Zeker, dat doen wij hier ook niet in Provinciale Staten. Dat een waterschapsbestuur anders dan wij een 
gesloten toepassingsgebied heeft, doet geen afbreuk aan het eventueel houden van democratische 
verkiezingen.

De heer WESTERLAKEN (CDA): Dan bent u het met mij eens dat op het moment dat dat gebeurt, de 
lasten van het waterschap evenredig verdeeld worden over alle kiezers?
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De heer BEKKERS (GroenLinks): Voor de lastenkant geldt, net als bij de provinciale opcenten en de 
rijksbelastingen, dat zij ook een differentiatie hebben in hoe zij drukken op wat de burger feitelijk 
doet. Dat geldt ook voor de inkomstenbelasting en voor vermogensbelasting. Dat staat daar los van. 
Tegelijkertijd zijn er mensen die een groter belang hebben en een groter nut hebben van het werk van 
het waterschap. Daar kunnen dus inderdaad verschillen in belastinggrondslag en belastingtarief bij 
horen.

De heer WESTERLAKEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De progressiviteit in ons belastingstelsel is 
mij bekend. Het CDA heeft daarover regelmatig voorstellen gedaan. Die progressiviteit is echter niet 
hetzelfde als in de lasten zoals die nu verdeeld zijn voor de waterschapslasten. Daarin zie je een 
duidelijk verschil. Dus u zegt mij dat op het moment dat wij gaan naar een door u gekozen bestuur 
voor de waterschappen, wij ook moeten gaan kijken naar de verdeling van de lasten. De lasten moeten 
gelijkmatiger verdeeld worden. Dan vind ik het gerechtvaardigd om die geborgde zetels af te schaffen. 
Zolang dat niet het geval is, mogen ze van mij blijven.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Uiteraard, het dan volledig democratisch 
gekozen bestuur zou ook moeten beslissen over de wijze waarop het zijn uitgaven financiert en 
bekostigt. Dat zou dus ook kunnen betekenen dat in gebieden waarin wij te maken hebben met 
bodemdaling en waar toch fors droog wordt gemaakt voor agrariërs die daar willen boeren, die kosten 
doorberekend worden aan degenen die er het grootste nut van hebben.
Mag ik aan dit laatste punt nog één ding toevoegen? Overigens zeg ik dat er voor alle inwoners een 
belang is ten aanzien van de voedselproductie. Het is niet zomaar gezegd dat alle inwoners daaraan 
zouden moeten kunnen bijdragen.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan uitstekend meegaan met de 
redeneringen en de opmerkingen van de heer Westerlaken, met name over het democratisch bestuur. 
De vraag die bij mij rijst voor de indiener van deze motie is: vanwaar de haast om hier nu mee te 
komen? Wij weten namelijk dat er een evaluatie komt. Dan willen wij nu toch al voorsorteren op de 
mogelijkheid dat er gekozen wordt voor een democratisch bestuur. Voor het geval dat duidelijk wordt 
vanuit de evaluatie, willen wij nu vastleggen wat wij daarvan vinden. Vanwaar die haast? Waarom 
kunnen wij niet wachten tot die evaluatie over twee jaar heeft plaatsgevonden? Dan kunnen we onze 
'mind' opmaken en de evaluatie tot ons nemen. Daaraan kunnen wij dan eventueel een bepaalde 
oplossingsrichting als onze meningen hangen.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Bij vele onderwerpen kunnen wij ons 
afvragen waarom die haast er is en waarom dit niet eerder naar voren kwam. Het punt is dat zich nu 
een agendapunt aandient, waarbij wij een besluit moeten doorvoeren dat ziet op de wijze van 
benoeming van een deel van die geborgde zetels. Dat plaatst weer op de agenda hoe dat werkt. Op 18 
maart zijn er verkiezingen. Er is een evaluatie aangekondigd. De minister heeft in het verleden 
aangegeven geborgde zetels en de democratische kieswijze wel met elkaar te kunnen verenigen. Door 
de combinatie van die drie dingen leek het mij een passend moment om deze uitspraak van u te 
vragen.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik zie het verband niet tussen de 
uitspraak die wij vandaag zouden kunnen doen en de verkiezingen van over een paar weken. Dat kan 
voor mij allemaal prima naast elkaar bestaan. Ik heb echter nog wel de vraag of u bang bent dat wij 
nooit meer over die geborgde zetels komen te spreken. U zegt dat we het er nu toevallig over hebben 
op de agenda en dat we het daarom nu kunnen vaststellen. Ik denk dat wij daarover in de komende 
jaren vast nog wel een keer komen te spreken.

De heer BEKKERS (ChristenUnie): Ik ben er niet per se bang voor.

De heer VAN WIKSELAAR (SGP): Zou het u helpen, op het moment dat wij met elkaar afspreken dat 
als dat punt werkelijk aan de orde is – dan is het in eerste instantie niet hier in de zaal, maar bij de 
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evaluatie in de Tweede Kamer –, wij op dat moment uw punt weer agenderen. Wij houden het punt 
dan dus aan tot die periode. Dan is het zinvol, dan hebben we alle argumenten. Dan kunnen we ook 
een stap verder gaan, terwijl je nu zegt dat je nu besluiten gaat nemen over een punt waarover nog een 
evaluatie moet plaatsvinden. Dat wringt bij mij. In dat geval zal ik de motie niet steunen. U kunt ook 
zeggen dat u de motie aanhoudt, omdat het voor de verkiezingen van 18 maart geen soulaas biedt. Of u 
wilt er in uw campagne sier mee maken. Dan is het aan u. Dan is het uw verantwoordelijkheid en niet 
de mijne. Als we die slag kunnen maken, dan is het prima. Dan agenderen wij de motie voor over twee 
jaar, bij leven en welzijn. Dan spreken wij er dan verder over als de evaluatie is afgerond.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Nee, daar zie ik de reden niet van in. Het 
gaat er nu juist om een principe te agenderen waarvan de minister tot op heden niet heeft aangegeven 
daarvoor gevoelig te zijn. Dat principe doet geen afbreuk aan de evaluatie. De evaluatie kan zich 
richten op hoe dit stelsel functioneert en hoe wij daarmee verder willen gaan. Als dan de conclusie is 
dat wij democratisch verder willen met de waterschappen, dan zijn er geen geborgde zetels. Deze 
motie zegt 'als, dan'. Wij willen dat dit wordt meegegeven aan de evaluatie en aan de minister.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik had mij niet aangemeld, maar er 
dient zich nu een motie aan, waarvan de ChristenUnie ook wel iets vindt. Ik vind er drie dingen van. 
Het is wel een goed gereformeerd gebruik om van drie dingen iets te vinden. Ten eerste heb ik er een 
beetje bezwaar tegen dat er een evaluatie aan komt, maar dat wij vooruitlopend op die evaluatie al een 
uitspraak gaan doen en zeggen: "Stel nu dat uit die evaluatie dit komt, dan vinden wij er dat van". Dat 
punt heb ik net ook al genoemd. Dat lijkt mij uiterst ingewikkeld. Wij zijn continu bezig met het 
evalueren van beleid. Als er dan voor elke evaluatie al iets gaan meegeven voor het geval het een 
bepaalde richting uit gaat, dan vind ik dat intrinsiek niet kloppen met de aard van een evaluatie, 
namelijk dat je er open in staat, in afwachting van wat er vervolgens komen.

De heer BOERKAMP (D66): Mijnheer de Voorzitter! Je kunt toch zeker wel als je mening uitspreken 
dat het fenomeen geborgde zetels niet past bij een democratisch bestuur? Dat doet niets af aan de 
evaluatie die over twee jaar plaatsvindt. Dit is gewoon een mening die je daarover kunt hebben. Dat 
kan nu gerust, ook onafhankelijk van de verdere evaluatie. Het kan prima dat je die tegen die tijd 
meeneemt in de herziening van de Waterschapswet.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het is op zich een heel mooie 
gedachte dat je een mening meegeeft. Wij zijn vier jaar lang bezig geweest met het meegeven van 
meningen. Het is bijvoorbeeld ook mijn mening dat ik vind, los van wat er uit de evaluatie komt, dat er 
bij waterschappen meer kraanwater gedronken moet worden. Ik heb daarover vandaag toch geen motie 
ingediend, omdat ik denk dat ze er misschien bij de evaluatie zelf op komen. Misschien zitten er bij 
het waterschap wel mensen die op dat idee komen. Misschien vinden ze er in de Tweede Kamer wel 
iets van. Misschien dat de Veiligheidsraad er ooit iets over gaat roepen. Ik voel mij hier en nu niet 
geroepen daarover iets uit te spreken. Datzelfde heb ik nu bij deze evaluatie. Ik zie niet de noodzaak 
om dit te doen.

Er wordt ook iets geroepen dat geborgde zetels niet passen bij een democratisch bestuur. Er zijn 
verschillende dingen over gezegd door de heer Westerlaken. Ik voel daar heel erg in mee. Ik zie niet de 
spanning tussen geborgde zetels en een democratisch bestuur.

Het derde punt, waar het voor mij het meest op vastzit, is dat wij nu een tamelijk forse ingreep als 
onze mening gaan meegeven, namelijk dat de geborgde zetels weg moeten. Daarmee grijp je enorm in 
in de bestuurlijke structuren van waterschappen, die al honderden jaren op deze manier functioneren, 
zij het wel met wat wijzigingen. Dat doe je op een manier van: het kwam in ons op en laten we 
daarover eens onze mening geven. Als je dit al vindt, dan moet je dat op een zorgvuldiger manier doen 
dan via een motie tussen neus en lippen door. Dat verdienen de waterschappen niet.

De VOORZITTER: Daarmee heb ik het einde bereikt van het debat over dit onderwerp. De 
gedeputeerde hoefde niet meer te reageren, zo begreep ik van hem.
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Statenvoorstel IGP-realisatieplan Lunet aan de Snel.

Statenvoorstel Vaststellen Archiefverordening provincie Utrecht 2014.

Statenvoorstel verlenging overeenkomst accountantscontrole EY.

Deze drie statenvoorstellen worden aangemerkt als sterstuk.

De VOORZITTER: We hebben een viertal interpellatiedebatten. Ik denk dat wij er een kunnen 
behandelen voor de dinerpauze. Het college wil echter vast eten. Er wordt hier ingebracht het voorstel 
van orde of het goed is dat wij na het eten beginnen met de vier interpellatiedebatten. Gaat u daarmee 
akkoord? Dat is het geval. Dan schors ik nu de vergadering.

Schorsing van 18.20 uur tot 19.25 uur.

De heer Nugteren neemt het voorzitterschap over.

Interpellatie Tour de France op verzoek van de SP.

De VOORZITTER: Dames en heren, ik heropen de vergadering.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Laat ik beginnen met te zeggen dat ik een groot 
wielerliefhebber ben. Vroeger zat ik vele jaren aan de radio gekluisterd, zeker bij de Tour de France. 
De laatste jaren is dat iets minder geworden als gevolg van de malheur, maar toch is het een 
fantastisch evenement. Hier is echter aan de orde: wie moet het betalen? Waarom? Ten laste van wie? 
Wat is het nut? Daarom is in eerste instantie al in november in de statenvergadering een en ander aan 
de orde geweest en is in die statenvergadering ook aan het college gevraagd of het college plannen in 
die richting heeft. Daarop is een duidelijk signaal afgegeven – en dat standpunt delen wij –, namelijk 
dat er op dit moment geen aanleiding is om stappen te zetten. Er is een kleine opening gemaakt 
doordat werd aangegeven dat het misschien zal gebeuren op een later moment, maar dat men op dit 
moment die aanleiding niet ziet. Wij denken dat dit een goede afweging was. De provincie Utrecht 
doet in principe namelijk niet aan sport voor gewone mensen. Die taak is al lang geleden terzijde 
geschoven. Dat betekent, als je consequent bent, dat je vasthoudt aan dat beleid. Immers, er zijn 
genoeg voorbeelden, als wij op die manier overal doorheen gaan fietsen. Ik denk dan aan de 
problemen in de zorg, aan de problemen in de sociale zekerheid en ik weet er nog wel een paar waarin 
de provincie een toonaangevende rol zou kunnen spelen die veel waardering zou krijgen in de 
samenleving en die ook ten goede zou komen aan een rechtvaardige samenleving. Deze provincie 
heeft ervoor gekozen om sport niet tot een kerntaak te verheffen. Dat rechtvaardigt dan ook niet een 
keuze om dat alsnog wel te doen.

Daarom is de SP-fractie uitermate verbaasd en ontstemd dat uit een collegebericht bleek dat men 
overweegt € 100.000 aan de organisatie te doen toekomen, aangevuld met nog eens € 50.000. Er zijn 
een aantal heel goede aanleidingen om daarbij nu als Staten even stil te staan. Laten wij met elkaar 
vaststellen dat er een collegebesluit is. Er is zoiets als een statenbrief. Met andere woorden: er ligt een 
claim. Hoe je het ook wendt of keert, het is niet niets. Er wordt duidelijk een standpunt ingenomen. 
Dat standpunt staat zwart op wit. Waarom is dat standpunt ingenomen? Ik heb het net al gehad over 
het gebrek aan kerntaken in dit opzicht. Bovendien is de bijdrage van de provincie helemaal niet nodig 
om die start te laten doorgaan. Die financiering was immers al rond. Dat was op zich zodanig geregeld 
dat de organisatie daarin haar eigen plek had. De provincie had al nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat 
op deze bijdrage vooralsnog niet gerekend hoefde te worden. Er werd echter wel bij gezegd: "Als nu 
de gemeente Utrecht met een verzoek komt, dan zullen wij op basis van een aantal criteria met dat 
verzoek aan de slag gaan."
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Uiteraard vragen wij op zo'n moment dan ook na bij de gemeente Utrecht waar dat verzoek aan de 
provincie is om die steun te geven. Wij verwachten natuurlijk dat er zwart op wit een verzoek is, met 
redenen omkleed. Om een lang verhaal kort te maken: dat verzoek is niet boven water gekomen. Naar 
onze overtuiging is zo'n verzoek er dus niet. Ik ga er namelijk toch wel van uit dat een onderonsje 
tussen bestuurders niet geldt als een verzoek dat voldoende aanleiding is voor een orgaan als de 
provincie om maar even € 150.000 te schokken. Ik ga ervan uit dat er dan sprake is van een objectief, 
zwart op wit verzoek, waarin de nadrukkelijke argumentatie staat aangegeven.

Nu belanden wij bij het meest gevoelige punt, namelijk dat het college in zijn besluit en in de 
statenbrief aangeeft dat die € 100.000 komt van een verondersteld overschot op de jaarrekening van 
2014, dat door de nieuwe Staten na de verkiezingen zou moeten worden vastgesteld en dus ook moet 
worden bestemd. Dit is een onaanvaardbare manier van over je graf heen regeren. Bovendien maakt 
het ook dat een college dat straks aantreedt daarover niet in vrijheid een beslissing kan nemen. Wij 
vinden dit een uitermate kwalijke zaak en vinden dat dit hier nadrukkelijk op dit moment aan de orde 
moet zijn.
Ik wijs er ook op, nu wij het over die € 100.000 hebben, dat ook die € 50.000 ergens vandaan komt. 
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de verschillende potten, dan zie je dat er van één representatiepot, van in 
totaal € 105.000 zomaar € 25.000 uitgenomen wordt. Ik wijs erop dat in het nieuwe college natuurlijk 
een aantal gedeputeerden van de SP zitting zal nemen. Namens hen zeg ik alvast: hartelijk dank.

Samenvattend: sport is geen kerntaak. De bijdrage is niet nodig voor een start. Eerder gezegd: wij 
betalen niet. Daarnaast € 100.000 pikken van Staten die nog gekozen moeten worden, € 50.000 uit een 
representatiebudget, waarvan anderen uiteindelijk ellende ondervinden en  last but not least: er zou 
meerdere malen een verzoek zijn, zo lezen wij in de statenbrief. Zo'n verzoek is er formeel wat ons 
betreft, na navraag gebleken, niet. Wij vinden dan ook dat het bewijs hier nu zwart op wit moet 
worden gegeven. Daar hebben wij overigens in de vraagstelling voorafgaande aan deze vergadering 
om gevraagd. Anders is er wat ons betreft geen verzoek en is de kwestie niet aan de orde.

Alles bij elkaar vinden wij dat er een standpunt moet worden ingenomen door de Staten. Wij kunnen 
dit niet over zijn kant laten gaan. Ik wil hier niet eens zeggen dat wij vinden dat die bijdrage aan de 
Tour de France onzin is. Wij vinden echter ook dat er een eerlijk en staatsrechtelijk juist beleid 
gevoerd moet worden. Dat betekent dat zo'n voorschot op een komend overschot op een jaarrekening 
niet kan en ook dat de statenbrief zoals die nu voor ons ligt niet kan. Wij wijzen erop dat het natuurlijk 
geen statenbrief, maar een statenvoorstel had moeten zijn, omdat wij immers het budgetrecht hebben 
en het niet zo kan zijn dat onder de huidige omstandigheden er een briefje wordt ingediend met zoiets 
van: als u er echt over wilt praten, dan moet u het punt maar agenderen. Wij vinden dat niet adequaat. 
Wij vinden dat misplaatst. Wij zullen daarom, in aansluiting op hetgeen ik net heb aangegeven, een 
motie indienen, die ik hierbij graag overhandig.

Motie M5 (SP): met de Franse slag.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari 2015;

constaterende:
• dat GS vooruitlopend op de aankomende jaarrekening 2015 alvast een bedrag van € 100.000,- 

van het resultaat over 2014 wil herbestemmen als bijdrage aan de gemeente Utrecht voor de 
start van de Tour de France, zoals door het college besloten op 20 januari 2014;

• dat het college geen formeel verzoek tot een bijdrage heeft ontvangen van de gemeente Utrecht, 
hetgeen echter wel als voorwaarde was toegezegd aan PS op 4 november 2013;

• dat het college het overmaken van die middelen aan de gemeente Utrecht afhankelijk maakt van 
de goedkeuring daartoe van PS;

• dat het college voor die goedkeuring echter geen statenvoorstel aan PS voorlegt, zoals toegezegd  
aan PS op 4 november 2013, maar slechts het collegebesluit bevestigt in een statenbrief d.d. 4 
februari 2015;
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•- dat er hierdoor procedureel thans niet over gestemd kan worden in het daartoe bevoegde orgaan,  
te weten PS;

overwegende:
• dat het niet aan GS is om een eventueel positief resultaat op de jaarrekening 2014 te 

herbestemmen, maar dat dat recht exclusief bij PS ligt;
• dat er op 18 maart PS-verkiezingen zijn en het recht tot herbestemmen van een eventueel positief 

resultaat pas in de volgende statenperiode hoort te liggen;
• dat de jaarrekening 2014 pas in het (late) voorjaar van 2015 aan PS ter beschikking komt;
• dat een bijdrage van de provincie niet nodig ís om de tourstart te laten doorgaan;

dragen GS op:
• over te gaan tot intrekking van het collegebesluit 074 van 20 januari 2015;
• over te gaan tot intrekking van de onder de constateringen genoemde statenbrief van 4 februari 

2015;

en adviseren het college:
bij de overdracht aan het eind van de statenperiode de intentie tot het doen van een financiële 
bijdrage aan de start van de Tour de France op te nemen.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie M5 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. 
De motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik een punt van orde maken, nog voordat 
de commissaris het woord neemt?
Dit voorstel dat door het college eind 2013 is gedaan, is gedaan door een gedeputeerde. Hij heeft ons 
toegezegd met een voorstel te komen als dit aan de orde zou zijn. Misschien heb ik iets gemist en 
misschien zijn er wat portefeuilles gewisseld, maar dan zou ik dat graag willen weten. Waarom voert 
dan nu niet gedeputeerde Van Lunteren het woord?

De VOORZITTER: Dit is geen voorstel van orde. Dit is een vraag. Of u heeft een voorstel van orde, 
of u heeft een vraag.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het is aan u hoe u dat formuleert. Ik wil wel 
graag antwoord hebben op mijn vragen. Wat is er gebeurd dat nu de heer Van Beek het woord gaat 
voeren en niet gedeputeerde Van Lunteren?

De VOORZITTER: Dat zal de heer Van Beek ongetwijfeld uitleggen.

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn als college 
gezamenlijk betrokken bij dit voorstel. Ik vond het verstandig dat daar waar ik zo nadrukkelijk namens 
het totaal mag spreken, ik namens het hele college verantwoording afleg over de dingen die naar onze 
opvatting goed zijn gegaan en de dingen die niet goed zijn gegaan. Ik denk dat het verstandig is dat u 
mij eerst even aanhoort. Daarna kunnen we altijd nog kijken of u het alsnog verstandig vindt dat 
andere collegeleden daaraan iets toevoegen.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Het gaat mij niet zozeer om de inhoud van wat u 
gaat vertellen.

De VOORZITTER: Mijnheer Dercksen, het is een interpellatie. Daar zijn heldere regels voor. Het is 
eerst aan de interpellant om het woord te voeren en daarna aan het college. Vervolgens is er 
gelegenheid tot discussie. Als het college besluit op deze wijze te opereren, dan kunt u er naderhand 
op terugkomen.
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De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de heer Meijer 
voor de vragen. Het college heeft heel nadrukkelijk stilgestaan bij het feit dat de Grand Départ dit jaar 
vanuit Utrecht start. Om meteen de eerste vraag te beantwoorden: er is op heel veel momenten, via 
allerlei kanalen, aan ons gevraagd daaraan mee te doen. Dat heeft echter niet geleid tot een schriftelijk 
verzoek in onze richting. Dat wil echter niet zeggen dat dat verzoek er niet heel nadrukkelijk lag, tot 
op de dag van vandaag toe.

De VOORZITTER: Mijnheer Meijer, het is geen interpellatie in de zin van interpellatie op 
interpellatie. U hebt zojuist uw punt ingebracht. Dan is het aan het college om te reageren. Daarna 
krijgen u en de overige statenleden het woord.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik maak hier toch een klein bezwaar tegen. Wij hebben 
in deze statenperiode inmiddels veel interpellaties achter de rug. Het is altijd mogelijk geweest om te 
interrumperen tijdens de inleiding.

De VOORZITTER: Niet in de eerste ronde dat het college antwoordt, maar daarna is er alle 
gelegenheid voor een interpellatie, want dan is het gewoon een normaal debat. Zo is het reglement.

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! Ik houd de reactie van de 
heer Meijer tegoed.
Dit college heeft stilgestaan bij de vraag of het past dat wij tegemoetkomen aan het verzoek om toe te 
treden tot de kleine groep van hoofdsponsoren. Het gaat om een aanzienlijke bijdrage. Na ampele 
overwegingen, in meerdere ronden, hebben wij vastgesteld dat het niet verstandig is en dat het niet 
past in het door ons uitgezette beleid voor deze periode, dat het een te grote inbreuk zou plegen op de 
begroting en dat het op een onverantwoorde wijze de prioriteiten die wij via de normale methodiek 
met elkaar hebben afgesproken door elkaar zou gooien. We hebben hierover heel lang en goed met 
elkaar gesproken. Uiteindelijk hebben wij deze beslissing genomen: wij zullen de Staten niet 
voorstellen om toe te treden tot de groep van hoofdsponsoren. Wij hebben dat ook laten weten aan de 
gemeente Utrecht.

Tegelijkertijd hebben wij ons afgevraagd of dat de enige vraag is die wij moeten beantwoorden, of dat 
het toch verstandig is om te bekijken of wij in de andere groep van kleinere sponsoren een plek zouden 
moeten vinden. De afweging die wij toen gemaakt hebben, is dat wij ons realiseren dat hier een project 
loopt van ongekende omvang, met een grote internationale uitstraling. Dat geldt niet alleen voor 
Utrecht, maar ook voor ver daar omheen. Het is een buitengewoon belangrijk project. We hebben ons 
ook gerealiseerd dat wij niet met onze rug naar de stad moeten gaan staan en zeker ook niet met de rug 
naar dit evenement. Wij moeten ons realiseren dat hier iets buitengewoon belangwekkends plaatsvindt. 
Dat evenement, die start van de Tour de France, is niet alleen een kwestie die speelt in de stad zelf, 
maar is een zaak die speelt in een groot deel van onze provincie, omdat uiteindelijk de tweede dag de 
route zal gaan van Utrecht langs IJsselstein, door Montfoort, door het jarige Oudewater. Het is een 
zaak die een veel grotere uitstraling heeft. We hebben ons ook gerealiseerd dat hier sprake is, los van 
de sportieve aangelegenheden, van een project met een enorme economische uitstraling. We hebben 
ons ook gerealiseerd dat die uitstraling niet alleen geëffectueerd wordt begin juli, wanneer de 
sportiviteiten er als zodanig zijn en er ongelooflijk veel mensen deze kant op komen, we hebben ons 
ook gerealiseerd dat de uitstraling daarvan nog vele jaren zal duren, doordat veel mensen die de 
prachtige beelden van Utrecht stad en omlanden bij hen in de huiskamer te zien zullen krijgen, later de 
behoefte zullen hebben om ons te bezoeken en het zelf te komen bekijken. Wij hebben ons 
gerealiseerd dat dit niet alleen een kwestie is van een sportwedstrijd, maar dat dit project een veel 
grotere en belangrijke uitstraling heeft.

We hebben toen gezegd dat het toch niet zo kan zijn dat wij het helemaal laten afweten. We hebben 
gezegd, ook in de richting van andere sponsoren en potentiële sponsoren, dat het verstandig is dat de 
provincie in elk geval in de rij van wat dan heet de kleine sponsoren voorkomt. Uiteindelijk zijn dat de 
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overwegingen geweest die ertoe hebben geleid dat wij vinden dat wij toch € 100.000 beschikbaar 
moeten stellen. 
Toen hebben wij afgewogen hoe wij die zouden moeten financieren. We hebben de afweging gemaakt 
dat het niet verstandig is om op allerlei beleidsonderdelen bedragen vrij te maken. We hebben gezegd 
dat het beter zou zijn dat wij uit de post van eenmalig incidenteel een dergelijke post financieren en 
daarvoor toestemming vragen aan de Staten. Op dat moment hadden wij drie mogelijkheden. De eerste 
is om u onmiddellijk een statenbrief te sturen. Wij vonden dat echter niet verstandig, omdat op dat 
moment de financiering nog niet rond was. We hadden u een voorstel kunnen doen. Dat voorstel heeft 
hetzelfde bezwaar. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor de aanpak dat wij het voorstel even hebben 
laten liggen, om uiteindelijk met een integraal voorstel, zowel het voorstel om te participeren als de 
wijze van de financiering daarvan, naar u toe te komen. Dat leek op dat moment een heel correcte 
aanpak. 
Er is echter iets misgegaan. Er is misgegaan dat ons voornemen om met dit voorstel naar u toe te 
komen bekend is geworden. Daarvoor zijn wij verantwoordelijk. We hadden dat dan maar beter 
moeten bewaken. Het is in de openbaarheid gekomen, zonder dat de financiering rond was. Daarmee 
realiseer ik mij heel goed dat wij u in een moeilijk parket hebben gebracht. Dat is de reden geweest dat 
in de afgelopen week, toen dat speelde, wij hebben gezegd dat wij dan onmiddellijk willen dat er 
alsnog een statenbrief naar u toe gaat en dat wij repareren wat nog te repareren valt, al realiseren wij 
ons dat de fout die is ontstaan niet volledig kan worden goedgemaakt.

Het tweede element is dat wij heel recent nog eens gezegd hebben: "Denk eraan, even los van of de 
Staten akkoord gaan of niet akkoord gaan met een deelname van een sponsorbijdrage van € 100.000, 
dat wij ons moeten realiseren dat ook in onze normale huishouding dit gebeuren invloed heeft." In die 
zin zijn wij niet anders dan die familie die aan dat parcours zit en zegt dat zij niet zo veel hebben met 
wielerwedstrijden en dat het dus een beetje langs hen heen gaat. Ik durf te voorspellen dat, voordat het 
juli is, alle familieleden gebeld hebben en dat alle vrienden en kennissen gebeld hebben, die zeggen: 
"Denk eraan, die zaterdag zijn we bij jullie." Of ze nu willen of niet, er zal toch wat te drinken in huis 
aanwezig moeten zijn en er zal iets gegeten moeten worden. Zo is het ook bij ons. De Grand Départ is 
er. Natuurlijk hebben wij dan, of wij het nu willen of niet, het gastheerschap. Als er een delegatie met 
mensen uit China komt, dan zijn we gastheer en hebben we er gewoon voor te zorgen, zoals dat hoort. 
Voor onszelf hebben wij gezegd: laten we er rekening mee houden, zonder dat wij uitbundig willen 
uitpakken, dat een deel van onze normale representatiebudgetten nodig zijn om ervoor te zorgen dat 
wij kunnen doen wat er gevraagd wordt bij dat soort activiteiten. We hebben dus rekening gehouden 
met dat bedrag. Dat zit in onze eigen goedgekeurde begrotingen.

Als u het hebt over het jaarrekeningresultaat, dan hadden wij het voornemen om dat aan te spreken op 
het moment dat het geld beschikbaar is. Wij realiseerden ons namelijk heel goed dat als wij een 
voorstel zouden doen in de vorm van een statenvoorstel, wij de vraag 'hoe groot is dat overschot nu 
eigenlijk' niet eens zouden kunnen beantwoorden en dat dat een heilloze weg is. Dat verklaart waarom 
wij nog even gewacht hebben totdat wij op dat soort vragen kunnen antwoorden. Daarover hoeven wij 
niet lang te praten.

Het is ons volstrekt helder dat het de verantwoordelijkheid van de Staten is om te beschikken over dat 
soort bedragen. Als wij nu zeggen dat wij een voornemen hebben, dan is dat het voornemen om het 
aan de Staten voor te leggen. Ik denk dat het verstandig is dat ik de eerste ronde hiermee afrond.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk nog eens even na. Wij zijn net als die mensen 
langs de weg. Familieleden bellen op en zeggen dat ze het weekend bij ons komen kijken. Het verhaal 
over de uitstraling van het evenement als zodanig. Ik denk dan heel nuchter: als dit zo groots is, dan is 
het toch reëel om te zeggen dat er zo ontzettend veel beleidsonderwerpen zijn. In mijn eerste termijn 
heb ik al genoemd de zorg, de sociale zekerheid, waarbij heel veel mensen niet denken: ik kom het 
weekend eens bij jullie naar het wielrennen kijken. Hoe houd ik het hoofd boven water? Hoe wordt er 
voor mij gezorgd? Wie let er op mijn oude moeder? Enzovoort. Dat is dan toch een veel klemmender 
argument om te zeggen dat wij dat als provincie maar eens tot onze kerntaak moeten nemen? Dat doen 
wij niet. Hier echter, ad hoc, uitsluitend voor dit prestigieuze project wordt gezegd dat dit van een 
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andere orde is en wij alles anders doen dan hoe wij het tot dusver hebben gedaan. Ik vind dit geen 
solide redenatie.

Ik moet er ook op wijzen dat uiteindelijk, als je de argumentatie op een rij zet, op geen enkele manier 
in het betoog dat wij zojuist hebben gehoord, op een overtuigende manier is aangegeven dat hier iets 
aan de orde is dat anders is dan anders en op grond waarvan er van gebruikelijke regels moet worden 
afgeweken. Belangrijker nog: dat de situatie veranderd is ten opzichte van de statenvergadering van 
november, waarin ook de discussie is gevoerd en waarin toen het college kennelijk in wijsheid van 
oordeel was dat er op dat moment nog geen aanleiding was om te zeggen dat dit zodanig groots is, dat 
alle criteria die wij tot dusver gehanteerd hebben eenvoudigweg niet meer gelden.

Ik begrijp dat er nog iets veel ergers gebeurd had kunnen zijn, namelijk dat in weerwil van de discussie 
zoals die in de Staten is gevoerd, is overwogen om hoofdsponsor te worden. Er waren kennelijk nog 
wat overlegrondes nodig om tot het inzicht te komen dat dat niet zo verstandig is. Dat zou een 
regelrechte politieke blunder zijn geweest. Nu dat niet het geval is, blijft hier simpelweg nog de 
situatie staan dat er kennelijk op basis van een impuls tot deze slotsom wordt gekomen. Wat is nu 
precies die impuls geweest? Ik vind namelijk toch dat het college daar iets te luchtig overheen stapt. Er 
is kennelijk mondeling gezegd dat het goed zou zijn dat wij meedoen. Dat is echter toch niet de manier 
waarop wij hier politiek bedrijven? Er wordt zo veel mondeling gezegd. € 150.000? Alsjeblieft. Het 
minste dat je kunt verwachten is dat, als de gemeente Utrecht het daadwerkelijk meent en van de 
provincie vraagt om een bijdrage te leveren, zij dat dan op papier zet en dat die bijdrage door iedereen 
die daarover heeft te beslissen kan worden gelezen en op zijn merites kan worden beoordeeld. Ik krijg 
hier toch het gevoel dat wij een beetje een bananenrepubliek aan het worden zijn en dat onderonsjes, 
wellicht in het 'old boys netwerk', misschien in het 'old girls netwerk' – ik ben niet overal bij – ertoe 
leiden dat men elkaar toch zal missen en dat wij er ook een rol in willen spelen. Zo kunnen wij echter 
toch geen politiek voeren met gemeenschapsgeld? Dit is geld van ons allemaal, ook van die mensen 
die aangewezen op een minimumuitkering of een minimumloon en die dat dagelijkse gevecht aangaan, 
die op dit soort overwegingen moeten ervaren dat beslissingen worden genomen over € 150.000. Ik 
wil er toch ook nog graag op wijzen dat dit bedrag van harte welkom was bij het instandhouden van de 
buslijnen bij Maarssen – Breukelen, die nu worden opgeheven in verband met een aanpassing van de 
treinreizen. Dan zou dit bedrag een bijdrage hebben kunnen leveren, maar die bijdrage komt daar nu 
niet terecht. Die komt terecht bij een prestigeproject. Die keuze mogen en kunnen wij hier niet maken.

Ik blijf ook steken, ondanks alle pogingen om het college te begrijpen, u weet hoe ik ben, bij het 
probleem dat er uiteindelijk een statenbrief is gestuurd. Weliswaar is er later een vaststelling van de 
jaarrekening 2014, maar wij vergewissen ons van het feit of er wel een overschot is. O, dat is er. Dat is 
genoeg. Wil het dan niet tot dit college doordringen dat je dat niet doet met een statenbrief, omdat je 
praat over het budgetrecht van de Staten. Dan moet het niet zo zijn dat er een brief is waarvan iemand 
eerst weer moet zeggen: "Die brief gaan wij agenderen, want dat is belangrijk. Daarna komen we bij 
elkaar en gaan we er al dan niet over praten." Dit in de hoop dat die brief wordt geschreven in de hoop 
dat mensen het niet opmerken of niet agenderen of voor kennisgeving aannemen. Dan zijn we van het 
probleem af.
Het kan echter toch niet zo zijn dat je met die overweging toekomstige Staten belet om in alle vrijheid 
en in alle openheid, zonder de morele druk van een toezegging, waaraan de gemeente Utrecht de 
provincie dan natuurlijk wel zal houden, die afweging naar alle eer en geweten te maken? Het kan toch 
niet zo zijn dat hier nu het college een claim legt op de besteding van gelden, waardoor de democratie 
buiten spel staat? Er zijn straks verkiezingen. Die verkiezingen bepalen hoe de nieuwe Staten er 
uitzien, die bepalen nieuwe meerderheden en bepalen wat er uiteindelijk moet gebeuren met zo'n 
bijdrage aan de Tour de France.

Samenvattend: er is geen zwart op wit verzoek. Zijn wij een bananenrepubliek? Ik wil graag dat de 
woordvoerder van het college daarop serieus ingaat. Het is toch van een buitengewone arrogantie dat 
je op een gegeven moment zegt dat iets mondeling is besproken en dat er hup, € 150.000 wordt 
betaald? We zijn hier in de Staten toch geen kleine kinderen? Wij maken hier toch serieuze 
afwegingen? Soms praten wij langer over minder geld. Waarom dan niet gewoon een statenvoorstel? 
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Waarom niet een zwart op wit verzoek? Waarom niet, als dan dat mondeling verzoek er lag, dat even 
met redenen omkleed op papier zetten? Wij moeten de criteria ook kunnen bekijken, beoordelen en 
wegen.
De bijdrage is op dit moment, naar mijn oordeel, namens het college volstrekt onvoldoende. Ik zie dan 
ook reikhalzend uit naar een aanvullende reactie.

De heer GERMS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! We wisten al enkele dagen dat de interpellatie van 
de SP over de bijdrage die GS gedacht had te geven aan de Tour de France er zou zijn. Ik was nog 
hoopvol bij de openingszet van de heer Meijer, toen hij zei dat hij een wielerliefhebber is. Dat ben ik 
ook. Ik ben bij de Giro d'Italia bij de Amerongse Berg geweest. Dat was ook een fantastisch 
evenement. Ik ben ook ooit in Zuid-Frankrijk bij de Tour de France geweest. Het gaat snel voorbij als 
het een normale etappe is, maar het is een evenement dat zijn uitstraling en weerga niet kent.
De Tour de France is een begrip. De stad Utrecht en de stad Rotterdam hebben heel veel inspanning 
gepleegd om zo'n topevenement, een wereldevenement, op de kaart te zetten. Utrecht als stad heeft dat 
aangekaart, gesteund door allerlei andere initiatieven, het bedrijfsleven, wie dan ook. Dan is dat eind 
juni/begin juli zo ver. Dan staat de hele wereld qua sport en camera op Utrecht gericht. Dan zien wij 
daar denk ik ook de wielerliefhebbers uit de wijken waar collega Meijer zijn aanhang heeft. Zij 
genieten ook van dat wielerevenement.

De VVD-fractie begrijpt heel goed de zorgen over de procedure rond de staatsrechtelijke 
besluitvormingsmechanismen die collega Meijer heeft geuit. De Staten regeren niet over ons graf 
heen, maar we hebben hier in Utrecht natuurlijk ook gewoon een lopende winkel te runnen. Daar 
hebben wij Gedeputeerde Staten voor. Zij voeren hier dit bedrijf met de ambtenaren. Zij voeren uit in 
de geest van wat wij met elkaar bedoelen. Als wij dan een kleine sponsor – met de woorden van de 
commissaris – kunnen zijn, dan denk ik: dan leveren wij toch een bijdrage als provinciale overheid. 
Het heeft 'exposure' voor meer dan de stad Utrecht. De besluitvormingsprocedure en de brief zijn mij 
op zich wel helder. Het is niet 'comme il faut'; dat ben ik helemaal eens met de heer Meijer. De VVD-
fractie kan echter de bedoeling van de inzet volgen.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik merk dat de heer Germs van schrik al terugkrabbelt, 
want de situatie is inderdaad zo dat ik aan hem iets had willen vragen. Ik heb een aantal punten 
genoemd. Ik heb gezegd dat er geen zwart op wit verzoek van Utrecht is overgelegd. Ik heb gezegd dat 
wij afwijken van hetgeen dat wij als kerntaken zien. Ik heb gezegd dat er zeer veel beleidsterreinen 
zijn waarbij er een veel grotere maatschappelijke noodzaak is om van die kerntaken af te wijken dan 
hierbij. Bovendien is er inderdaad het punt van het jatten van geld van de toekomstige Staten. Ik zou 
nu zo graag gehad hebben dat de heer Germs zou zeggen: "Dat erkennen wij en het zijn zaken die wij 
serieus nemen." Per slot van rekening zijn wij allebei statenlid en hebben wij allebei budgetrecht. Wij 
willen toch wel graag dat er op een serieuze manier werk gemaakt wordt van dat budgetrecht en dat 
wij dus informatie krijgen en dat wij de mogelijkheden krijgen om daarover een besluit te nemen en 
ook dat degenen die straks na 18 maart de Staten gaan bezetten datzelfde recht hebben. Gaat u eens in 
op de punten die ik genoemd heb. Wat vindt u daarvan?

De heer GERMS (VVD): Mijnheer Meijer, u hebt een aantal punten genoemd. Inmiddels ben ik 21 
jaar onafgebroken volksvertegenwoordiger. U hoeft mij niet uit te leggen hoe het budget van de raad 
werkt. Het budgetrecht van Provinciale Staten werkt op dezelfde manier. Dat budgetrecht hebben wij 
en dat is volgens mij in dezen op zich in de te volgen procedure niet aangetast.

De heer MEIJER (SP): Dat moet u mij even uitleggen.

De heer GERMS (VVD): Dat zal ik u uitleggen. Ik ben ook nog niet klaar met mijn betoog. Ik wil 
graag op een aantal van uw punten ingaan. U begint echter direct bij het eerste punt al met te zeggen 
dat wij elkaar niet begrijpen. Het budgetrecht van de Staten is absoluut niet aan de orde, want mijn 
slotzin zou zijn: ons definitieve financiële oordeel verneemt u bij de vaststelling van de jaarrekening. 
Dan bepalen wij namelijk wat wij met het overschot van 2014 doen. Dat is dan in een nieuwe periode. 
Dat zijn degenen die op dat moment in de Staten zitten; zij bepalen hoe het overschot, of het nu x, y of 
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z is, definitief wordt gewit. Als u vindt of als de Staten in meerderheid vinden dat die € 100.000 voor 
de Tour de France niet terecht is, dan is dat ieders goed recht en zeker het uwe om bij vaststelling van 
die jaarrekening die € 100.000 niet goed te keuren.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Met buitengewone belangstelling neem ik kennis van 
deze informatie. Ik begrijp dat de heer Germs eigenlijk zegt dat die statenbrief niets is. Dat 
collegebesluit is niets. Straks nemen wij daarover een besluit. Ik vind het prima als hij dat zo ziet. Ik 
neem aan dat hij onze motie gaat steunen, want die zegt dat namelijk ook.

De heer GERMS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dan ga ik even naar de motie van de heer Meijer en 
specifiek naar de overwegingen. Het is niet aan GS om een eventueel positief saldo op de jaarrekening 
te herbestemmen. Dat recht ligt bij PS. Dat is een terechte overweging.
Op 18 maart zijn er PS-verkiezingen. Dat weten we allemaal al heel lang. We doen allemaal graag 
mee. U doet mee, ik doe mee en anderen doen mee. De jaarrekening is pas in het voorjaar ter 
beschikking. Dat is altijd gebruikelijk. Het zou heel snel zijn als wij die nu al zouden hebben. Een 
bijdrage van de provincie is niet nodig om de Tourstart te laten doorgaan. Wellicht niet, maar om een 
bijdrage vanuit de provincie te verlenen, is voor de VVD bespreekbaar bij het vaststellen van de 
jaarrekening.
Dat zijn uw overwegingen. Wat u GS dan allemaal opdraagt om dingen in te trekken et cetera – ik ben 
niet zodanig juridisch onderlegd –, heeft u wellicht allemaal keurig uitgezocht. Bij de overdracht aan 
het einde van de lopende statenperiode – dit is de laatste statenvergadering –, is er sprake van de 
intentie tot het doen van een bijdrage aan de Tour wel op te nemen, dan heeft u in het 
overdrachtsdocument kennelijk wel een wielerhart. Ik kan het niet helemaal volgen, collega Meijer.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil graag iemand helpen. Ik denk dat de situatie vrij 
helder is. De heer Germs heeft net gezegd dat wij straks onze afwegingen maken. Daarmee zegt hij dat 
deze statenbrief geen betekenis heeft en dat het collegebesluit geen betekenis heeft, omdat wij straks 
een afweging maken. Dat klopt, dat vinden wij ook. Die statenbrief hoort geen betekenis te hebben. Ik 
neem aan dat na al dit enthousiasme u deze motie gaat steunen, omdat die ongeveer hetzelfde betekent.
U had het ook over juridische implicaties. Wij vinden gewoon dat het college het volste recht heeft, 
net als iedereen, om bij het overdrachtdossier, als er kennelijk mondeling gezegd is dat de provincie 
misschien iets kan doen aan de Tour de France, bij de collegevorming aan het nieuwe college, aan de 
nieuwe Staten, kenbaar te maken dat het college graag ziet dat er zo'n bijdrage wordt gegeven. Dat is 
de juridisch juiste weg die ik probeer aan te geven. Misschien kan de heer Germs uit de voeten met 
deze uitleg.

De heer GERMS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik neem daar kennis van. Wij hebben nu onze 
standpunten wel gewisseld. Het oordeel over uw motie nemen wij mee in de fractie. Het debat neemt 
voor mijn gevoel nu erg grote vormen aan. Zo ziet u het kennelijk. Ik zie het wat eenvoudiger. Ik zie 
hetzelfde rond het budgetrecht, et cetera. Als u die € 100.000 in een overdrachtsdocument ziet, waarbij 
wordt aangegeven dat de intentie er is om dat voor de Tour de France te doen en die zaak wordt in mei 
beklonken, dan is het nog niet het tijdstip van de Tour de France. Dan hebben wij het procedureel 
gezien misschien over iets anders, waar wij met elkaar best wel enthousiast over zijn.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! De vraag is natuurlijk hoe serieus het is om 
daarover later te beslissen als we hier op 22 juni de jaarrekening behandelen en op 5 juli de Tourstart 
plaatsvindt, terwijl intussen is toegezegd aan de gemeente dat je zult bijdragen. Het is natuurlijk niet 
reëel om te veronderstellen dat je de jaarrekening nog kunt afkeuren en dat je die bijdrage nog kunt 
terugtrekken als de wielrenners over het Domplein rijden. Dat is natuurlijk niet serieus. Als er een 
toezegging is, ligt er een keiharde toezegging aan de gemeente. Wij moeten hier op 22 juni de 
jaarrekening bespreken. Een paar dagen later vindt de Tourstart plaats. Dat is niet reëel. Wij moeten 
hier gewoon zeggen of wij het wel willen of niet willen. Ik kom straks met een motie over dit punt. 
Dan weten we waaraan we toe zijn. Procedureel gezien sta ik natuurlijk achter hetgeen de heer Meijer 
heeft gezegd. Dit kan zo natuurlijk niet.
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De heer GERMS (VVD): Ik wacht uw motie graag af. In uw termijn kunnen wij daarop dan misschien 
reageren.
De VVD-fractie ziet de positieve 'exposure' van de uitstraling van de Tour de France voor onze 
provincie. Formeel gezien kunnen wij er pas over besluiten bij het opstellen van de jaarrekening. 
Daarover hebben wij staatsrechtelijk zowel met SP als PVV geen verschil van inzicht.

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! In de collegebrief die wij mochten ontvangen, 
schrijft het college van GS deemoedig: "Ten onrechte heeft u niet eerder de informatie gekregen." Wij 
hebben met instemming kennisgenomen van die zin. Ook de commissaris heeft die woorden hier 
zojuist herhaald. Waarvan akte. De PvdA verwachtte vandaag dan ook geen brief. Naar onze opvatting 
had u namelijk alle tijd om vandaag een statenvoorstel voor te leggen. Dat had best gekund met een 
nazending.

De fractie wil graag een onderscheid maken tussen de inhoud en het proces. Als wij kijken naar de 
inhoud, dan vindt de PvdA-fractie het fantastisch goed om Utrecht zo internationaal op de kaart te 
zetten. Dat is ook al eerder gebeurd met de Giro d'Italia. Ik denk dat dit een geweldige herhaling wordt 
van dat evenement. Het is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de economie en goed voor het 
toerisme. Het is ook breder dan de stad Utrecht; u noemde het ook al. Ook IJsselstein is in beeld, 
evenals Montfoort en Oudewater. Het gaat echter zelfs verder. Ik werk nu in een gebied waarin 
bijvoorbeeld ook Haastrecht ligt; daar gaat de Tour ook heen. Je merkt dat nu al wordt gevochten om 
de plekjes langs de route. Dat is alleen maar mooi.

Wat de PvdA betreft – ik haak dan even aan bij hetgeen de heer Meijer naar voren bracht – zou de 
bemoeienis met sport vanuit de provincie best breder mogen zijn dan dit. Wij hebben de keuze om 
sport niet meer tot de kerntaken te rekenen niet gedeeld. Wij denken dat deze topsport van betekenis 
kan zijn, ook voor de breedtesport. Wij hopen dan ook dat de welwillende houding die dit college nu 
aanneemt voor zo'n evenement, zich ook vertaalt naar andere zaken, waar gewone Utrechters ook van 
kunnen meegenieten. Het is goed om ook dat soort evenementen, zoals voor kinderen, waarvoor wij 
dat in het verleden deden, weer op te pakken. Wij hopen dat in de slipstream van dit uitstekende idee 
dat ook weer kan plaatsvinden.

Het proces. Ik zei het al: wij hadden verwacht op dit moment een voorstel te krijgen. De commissaris 
zei dat de financiering nog niet rond is. Die is echter ook niet rond als u de jaarrekening voorstelt, 
behalve dan dat wij misschien hopen dat er een overschot is. Ik loop hier nu een jaar of vier rond. Tot 
nu toe is er steeds sprake van onderbestedingen. Wij gaan ervan uit dat dit ook nu weer het geval is, 
maar dat weet u dan zelf ook. U heeft daarin meer inzicht dan wij. Ik vind het dan ook niet passend om 
daarmee tot juni te wachten. Dan had het college met zijn ambtenaren kunnen kijken wat daarvan op 
dat moment de mogelijkheden zijn.
Hoe zit het met de volgordelijkheid der dingen? Als wij in juni de jaarrekening vaststellen en de Tour 
op 5 juli start, hoe zit dat dan? Stel nu dat Provinciale Staten zeggen dat wij het niet in meerderheid 
zien zitten of dat er helemaal geen overschot is, dan hebt u wel een probleem met uw € 100.000 of 
€ 150.000.

Een opmerking die de commissaris noemde was dat als er een delegatie uit China komt, wij dan wel 
gastheer moeten zijn. Dat ben ik met hem eens. Je kunt ze moeilijk op Schiphol laten staan. Gaat u nu 
actief bewerkstelligen dat er een delegatie komt? Is dat een soort van vooraankondiging van: let op, ze 
komen? Of is het van een andere orde? Ik kan mij namelijk voorstellen dat u zegt: "We hebben iets 
leuks. Als u toch van plan bent naar Nederland te komen, kom dan nu." Is dat actief? Heeft u daarvoor 
het geld nodig? Of is hetgeen u zojuist zei op een andere manier bedoeld?

Het budgetrecht. Verschillende sprekers haalden dit punt al aan. Het spreekt voor zich dat het 
budgetrecht hier bij de Staten ligt. Dat ontkent u gelukkig niet. Wij hadden echter wel een voorstel 
verwacht. Kunnen wij dat niet alsnog doen, in deze statenperiode? Wij komen op 24 maart nog bij 
elkaar, zo heb ik begrepen. Is het niet mogelijk om daarvoor een statenvoorstel in te richten? Dan 
kunnen we dat netjes met elkaar afronden.
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De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb goed geluisterd naar het betoog van de heer 
Driehuijs, alsmede naar de opbouw daarvan. De heer Driehuijs zegt eigenlijk dat hij het een goed idee 
vindt dat wij bijdragen aan de Tour de France. Ik heb aangegeven dat het geen kerntaak is van de 
provincie. Dit heeft hij zelf ook bevestigd door te zeggen dat deze provincie niet meer aan sport voor 
gewone mensen doet. Is de heer Driehuijs het met mij eens dat er zeer, zeer vele beleidstereinen zijn 
waar dringend bijstand en extra inzet nodig is van overheden? Ik heb voorbeelden genoemd, zoals de 
zorg en de sociale zekerheid. Ik kan daaraan nog best toevoegen vormen van sociale huisvesting 
enzovoort. Dan is het toch wel heel eenzijdig en ad hoc om te zeggen dat op grond van dit evenement, 
dit prestigeproject, wij ineens handelen in strijd met door onszelf vastgestelde kerntaken. Is dat niet 
inconsequent? Is dat niet gewoon een verkeerde keuze?

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! U stelt nu natuurlijk een aantal vragen, waarvan 
de antwoorden een waardeoordeel inhouden. Als u zegt dat het een verkeerde keuze is, dan is het maar 
net hoe u die vraagstukken waardeert. Als u het aan mij of aan mijn fractie vraagt, zouden wij 
antwoorden dat de open huishouding van de provincie best een breder takenpakket met zich kan 
meebrengen. Dat bevestig ik graag aan u. Of het dan in strijd is, weet ik niet. U stelde een vraag, maar 
ik ging ook nog een vraag stellen. Hoe moeten we dit bedrag zien? Is dat sponsoring? Is dat 
subsidiëring? Op welke titel doet u dat dan? Ik neem aan dat u niet zegt: "Geef je rekeningnummer 
maar, we maken het gewoon over." Er zal toch een titel moeten zijn om dit geld over te maken? Dat is 
een vraag aan het college.

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Het college luistert altijd.

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Ik geloof het niet, al is het per definitie zo. Ik herhaal mijn vraag: op 
welke titel gaat u het geld straks overmaken? Is dat sponsoring? Is dat subsidiëring? Op welke titel en 
met welk potje? Dat sluit aan bij de vraag van de heer Meijer: hoe kun je dit verkopen?
Dan nog een reactie op hetgeen de heer Meijer naar voren bracht. Hij zei dat dit het jatten is van het 
geld van toekomstige statenleden. Zo zien wij dat niet. Wij zien het als continuïteit van bestuur. Er is 
maar één Staten. Of u of ik daar nu in zit, of andere statenleden, het blijven gewoon de Staten met dat 
budgetrecht. In verkiezingsjaren wordt de jaarrekening altijd vastgesteld door een Staten in wellicht 
een andere samenstelling, afhankelijk van de uitspraak van de kiezers, dan het jaar waarin de Staten 
gingen over dat budget.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! De heer Driehuijs zal toch met mij van mening zijn dat 
het zomaar eens zou kunnen zijn dat na de verkiezingen er een volstrekt andere meerderheid in deze 
Staten zal zijn dan er op dit moment is. Die meerderheid wil op dat moment misschien wel heel andere 
keuzes maken. U hecht kennelijk wel waarde aan de besluiten zoals die genomen zijn. De heer Germs 
niet; hij zegt dat wij straks alsnog een afweging kunnen maken, alsof er geen collegebrief en geen 
statenbrief zijn. U realiseert zich toch wel dat die nieuwe Staten niet kunnen kiezen? Mag ik een 
voorbeeld geven? Stel u verkoopt een auto aan uw buurman en u spreekt af dat die auto over een week 
geleverd wordt. Twee dagen later komt een andere buurman naar u toe en zegt: "Ik vind die 
ruitenwissers van die auto wel mooi. Zou ik die mogen hebben?" U zegt dan: "Dat is goed. Ik haal die 
ruitenwissers eraf". Daarna geeft u de buurman de ruitenwissers. Hoe denkt u dat die andere buurman 
dan zal reageren als hij zo'n afgeplukte auto krijgt? Is dat hier ook niet een beetje het geval?

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ooit was ik in Nieuw-Zeeland. Daar heb je een 
zwarte papegaaiensoort die ruitenwissers van auto's trekt. Daarvoor zijn wij gewaarschuwd. Ik dacht 
dat het een fabeltje zou zijn, maar het bleek echt zo te zijn. Als je je auto parkeert, slopen die vogels je 
auto volledig. Daar moest ik aan denken toen de heer Meijer die vraag stelde. Om uw vraag te 
beantwoorden: nee, privaatrechtelijk kan dat natuurlijk niet. Als je een koopovereenkomst aangaat, 
kun je niet de helft aan iemand anders geven. Ik heb uw vraag daarmee beantwoord. Ik ga nu weer 
terug naar het voorstel.
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Ik bepleit dat er een degelijk voorstel komt, waarover wij gewoon kunnen beslissen. Dat had eigenlijk 
vandaag moeten plaatsvinden. U kunt ons dan best aan uw zijde vinden. Het gaat echter ook om de 
zuiverheid van de procedure. U voert het woord, commissaris, maar ik kijk ook even naar de 
gedeputeerde die over de financiën gaat. Als wij hier een motie zouden neerleggen met als dekking: 
we zien het wel bij de jaarrekening, dan weet ik het antwoord al. Ik vind ook dat u die norm die ons 
terecht voorhoudt ook naar uzelf toe moet aanhouden. Dat is mijn oproep als bijna scheidend statenlid, 
maar het is ook mijn oproep aan u: handel naar uw eigen normen.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! De heer Driehuijs geeft al aan dat hij die vergelijking 
wel ziet, maar dat hij er niet verder op ingaat. Daarmee vindt hij het kennelijk goed dat komende 
Staten een klem op het budget hebben en dat toekomstige colleges niet kunnen beschikken over een 
representatiebudget dat zij misschien wel denken nodig te hebben. Dat gebeurt hier zonder dat er 
verkiezingen zijn geweest. Dat is het eerste punt. Ten tweede wil ik van de heer Driehuijs graag een 
reactie hebben op het punt dat hier geen sprake is van een schriftelijk verzoek van de gemeente 
Utrecht en dat wij de argumentatie daaromtrent niet kunnen beoordelen. Wij moeten aannemen dat er 
mondeling – waarschijnlijk van de burgemeester naar de commissaris toe of in een ander verband – is 
gesteld: "Het zou leuk zijn als jullie daaraan meedoen." Op basis daarvan moeten de Staten € 150.000 
verstrekken. Vindt u dat u serieus genomen wordt als statenlid?

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik moet een beetje door de SP-opvattingen heen 
horen wat de heer Meijer nu eigenlijk aan mij vraagt. Als ik de vragen heb gesteld: wat is dit nu 
eigenlijk: is dit sponsoring, is dit subsidiëring, aan wie dan? Is dat de gemeente Utrecht of is dat de 
Tour de France? Dat willen wij ook graag weten. Die vragen heb ik aan het college gesteld. Dat neemt 
niet weg dat je best van mening kunt verschillen. Overigens heb ik uw vraag over de ruitenwissers 
beantwoord. Ik vond dat een leuke vraag. Ik zie echter de parallel niet met het vraagstuk waar wij hier 
voor staan. Ik ga dus niet voorbij aan wat u inbrengt, maar u gaat over uw inbreng en ik ga over mijn 
inbreng. Ik heb mijn vragen aan het college gesteld. U kunt aan mij vragen of ik dat ook vind, maar 
dan is het antwoord: nee. U bent van de SP en ik ben van de PvdA.

De heer MEIJER (SP): Dat is heel gemakkelijk.

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Ja, dat is heel gemakkelijk.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Toen de heer Driehuijs zijn betoog hield, 
dacht ik: "Hieraan hoef ik niet heel veel toe te voegen." Ook het CDA vindt de vorm niet om over naar 
huis te schrijven. Wat is er mis? Wij doen het altijd zo, ook als wij in een overgangsperiode zitten van 
de ene Staten naar de volgende Staten: gewoon, net als anders, wordt dan een statenvoorstel 
voorgelegd. Dat lijkt mij in dit geval ook de meest handige en meest prettige manier, afgezien van wat 
je ervan vindt en afgezien van wat jij vindt dat een kerntaak van de provincie is. Ik denk echter wel 
dat, stel dat wij die mogelijkheid zouden hebben, zoals wij dat andere keren hebben gedaan dat als er 
een voorstel van het college komt dit aan de Staten wordt voorgelegd, het dan aan de Staten is wat zij 
ermee willen. Als die mogelijkheid er is, dat hoop ik, dan hoeft er niet in juni pas uitsluitsel zijn over 
het wel of niet steunen van het voorstel, maar dat kan dan in de eerstvolgende reguliere 
statenvergadering het voorstel aan de Staten worden voorgelegd.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik neem met belangstelling kennis van het voorstel van 
mevrouw Doornenbal. Dan is zij het toch met mij eens dat dan die statenbrief moet worden 
ingetrokken?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ga niet over het intrekken van 
statenbrieven.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Je kunt natuurlijk niet zeggen dat het collegevoorstel 
overeind blijft, dat het statenvoorstel overeind blijft, of liever gezegd: dat de statenbrief overeind blijft 
en dat het statenvoorstel na de verkiezingen komt.
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Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer, net zoals de heer Driehuijs 
zojuist zei, dat zoals het nu gaat het niet de vorm is die wij zouden willen. Uiteindelijk zouden wij het 
graag voorgelegd zien als een statenvoorstel. Die uitnodiging doe ik. Hoe het dan verder met de 
statenbrieven gaat, weet ik niet. Ik ga niet over het intrekken van statenbrieven. Het is aan het college 
om te besluiten wat het met deze adviezen doet. Het college kan ze ook naast zich neerleggen.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat betekent dus dat u ook van mening bent dat, of het 
college wel of niet alsnog een statenvoorstel indient, als dat statenvoorstel na de verkiezingen wordt 
ingediend door een demissionair college – daar praten wij dan over –, nog steeds die claim van de 
statenbrief en het besluit van het college er liggen. Hoe kijkt u daar dan tegenaan?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Soms puzzelt het mij een beetje wat de 
heer Meijer allemaal over ons heen gooit. Het is niet anders dan anders en niet anders dan in elke 
andere overgangsperiode van Staten naar Staten: er wordt voortgeregeerd. Het kan niet zo zijn dat GS 
nu op zijn handen gaat zitten en zegt: "We kunnen nu niets meer doen. We kunnen geen toezeggingen 
meer doen. We moeten nu eigenlijk maar thuis blijven, want we kunnen niet meer verder." Zo werkt 
het natuurlijk niet; het werkt gewoon door. GS werkt gewoon door met het besturen van deze 
provincie. Daar worden zij voor betaald. Laat ze alsjeblieft goed hun best doen. Daarmee zeg ik: kom 
gewoon met een ordentelijk voorstel, zodat PS daarover een mening kunnen geven.

De heer MEIJER (SP): Wanneer wilt u dat dan hebben?

De VOORZITTER: Nee, we stoppen ermee. U interrumpeert namelijk regelmatig opnieuw. Mevrouw 
Doornenbal, bent u klaar?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik zal nog even antwoord geven. Het 
werkt zo, net zoals het anders werkt en zoals het in een rechtbank gaat. Er is een claim, maar 
uiteindelijk beslist de rechter. Er ligt nu bijvoorbeeld een eis van twee maanden. De rechter beslist en 
zegt dat het een half jaar zitten wordt. Zo werkt het in de Staten ook. GS komt met een voorstel en PS 
besluiten. Zo werkt het al jaren en zo gaat het nu volgens mij ook gebeuren.

De VOORZITTER: Ik ga over naar de volgende spreker?

De heer MEIJER (SP): Er moet toch duidelijkheid worden gegeven? Mevrouw Doornenbal zegt …

De VOORZITTER: Mijnheer Meijer, maar …

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! U moet dit even toelaten. Mevrouw Doornenbal …

De VOORZITTER: Als u doorgaat, schors ik de vergadering. Als u nu tegen mijn wens doorgaat, 
schors ik de vergadering. Ik wil nu overgaan naar de volgende spreker. Daarna kunt u dan weer vragen 
stellen en anders is er nog een tweede termijn waarin u hierop kunt terugkomen.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Een aantal maanden geleden hadden wij hier 
een debat over de najaarsnota. Daarbij dook de term balansafwikkelingsverschillen op. Probeer dat 
niet met Scrabble, want het past niet op het bord. De heer Van Wikselaar stelde daarover toen terecht 
vragen. Het bleek weer een soort balletje, balletje. Het was schuiven met potjes, maar dan achteraf 
zonder instemming van PS. Het ging om het wijzigen van budgetten zonder goedkeuring. Dat is een 
kwalijke zaak. Er volgde toen een ruim mea culpa van de commissaris. Het was niet goed gegaan. Het 
zou niet meer gebeuren. Op zich waarderen wij dat soort eerlijkheid natuurlijk. De commissaris staat 
hier vanavond echter opnieuw, terwijl je zou mogen vermoeden dat een gedeputeerde op zijn dossier 
misschien zelf de excuses zou overbrengen.
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Eind 2013 gaf de gedeputeerde expliciet aan dat er een statenvoorstel zou komen op dit terrein. Hij 
noemde dat vanzelfsprekend en het ging om het budgetrecht van de Staten. Wij moesten dit besluit 
echter uit het verslag van GS vissen. De SP-fractie deed dat en onze fractie deed dat. Wij trokken 
intern aan de bel. Let wel: als wij dat niet gedaan zouden hebben, dan hadden we hier niet gestaan en 
zou er ook geen brief zijn. Dan zou alles geruisloos aan ons zijn voorbijgetrokken. Dat vinden wij 
ongeloofwaardig. Het illustreert toch ook wel de manier waarop GS op een aantal momenten met 
Provinciale Staten is omgegaan. Dat is vaker gebeurd.

Ik heb een aantal vragen. Een aantal vragen die de heer Meijer heeft gesteld, is beantwoord. Ik heb 
echter nog een aantal andere specifieke vragen. In het verslag van GS van 20 januari staat dat GS 
besluit – het is geen voornemen, men besluit – dat het eerder overeengekomen bedrag ter beschikking 
wordt gesteld aan de gemeente. Met wie is dat dan overeengekomen? Op welke wijze is dat 
overeengekomen? Is het dan niet bij u opgekomen om dat misschien even met PS te wisselen? Op 
welke wijze is dat gecommuniceerd met de gemeente? Ligt er een stuk aan ten grondslag? Of is het tot 
nu toe misschien niet verder gekomen dan een belletje tussen de burgemeester en de commissaris? 
Misschien heeft het ook te maken met het gegeven dat de hospitalitypakketten niet zo goed verkopen 
en dat er een tekort is op de begroting? RTV Utrecht berichtte daarover. Met andere woorden: 
rammelde er weer eens een begrotinkje in de stad Utrecht? Dan wordt de provincie maar weer gebeld 
om de gaten te dichten. Dat roept herinneringen op aan de Jeugd Olympische Spelen. De begroting 
rammelde, er waren te weinig sponsoren, tingeling, provincie wilt u betalen? "Ja, dat is goed." Het 
Utrechts Theatergezelschap, zonder aantrekkingskracht op publiek, maar wel op subsidie, moest ook 
van een faillissement worden gered. Weer kon de provincie met geld van de belastingbetaler betalen. 
Alles telkens weer in de stad Utrecht. Daar waar er tekorten optreden bij de stad, verschijnt hier een 
hulpsinterklaas en die stort dan geld.
Wij vinden dat het provinciale bestuur zich te eenzijdig op de stad Utrecht richt. Er wonen nog een 
kleine miljoen mensen meer in deze provincie. Ik maak mij sterk dat die weinig enthousiast zijn dat er 
constant geld alleen naar de Dom rolt. We kunnen moeilijk doen over voorstellen of niet. Laat ik maar 
gewoon met een motie komen. Je bent hier voor of je bent hier tegen. Laat ik die motie dan ook maar 
indienen. Moet de belastingbetaler opnieuw opdraaien voor kosten uit de stad Utrecht – dat is dan 
hoofdzakelijk de automobilist, zoals altijd – of niet? Andere smaken zijn er niet. U kunt zich dat 
voorstel dan vervolgens besparen.

Motie M6 (PVV): bijdrage Tourstart.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari, ter bespreking van de 
voorgenomen bijdrage aan de start van de Tour de France;

constaterende:
• dat de verantwoordelijkheid van het opstellen van een sluitende begroting voor het organiseren 

van de start van de Tour de France bij het gemeentebestuur ligt;
• dat GS het voornemen heeft geuit om € 100.000,00 bij te dragen aan de start van de Tour de 

France in de stad Utrecht, alsmede additioneel € 50.000,00 wenst te reserveren;
• dat de belastingbetaler al vaker via de provincie Utrecht heeft moeten opdraaien voor niet 

sluitende begrotingen van activiteiten in de stad Utrecht;
• dat hiermee wederom de focus ligt op activiteiten in de stad Utrecht, terwijl de provincie de 

belangen van alle inwoners van de provincie zou moeten dienen;

verzoeken GS:
om af te zien van de bijdrage en additionele reserveringen ten behoeve van de start van de Tour de 
France.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie M6 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. 
De motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.
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De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! De fractie van GroenLinks steunt de 
afweging van het college om zijn betrokkenheid bij de Tourstart te laten blijken door deze bijdrage. 
Onze vragen sluiten aan bij de vragen die door de PvdA gesteld zijn. Waarom is gekozen voor deze 
wijze van dekking? Was er in bestaande budgetten voor internationale relaties en regiopromotie niet de 
mogelijkheid om het daarin op te nemen? Dan zou het ordentelijk zijn geweest. Waarom is niet 
gekozen voor het alternatief van een statenvoorstel?

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat de Tour de France groot 
genoeg is om voor zichzelf te zorgen. Het is jammer dat wij hier nu de hele avond over praten. 
Tegelijkertijd begrijp ik het punt van de SP. Het is allemaal niet heel erg netjes gegaan. Ik heb echter 
wel een probleem met de motie van de SP; misschien is de motie van de PVV wel wat prettiger voor 
ons. De motie van de SP eindigt met de intentie over het doen van een financiële bijdrage. Het zal u 
misschien niet zo heel veel verbazen, maar de ChristenUnie heeft weinig met overheden die topsport 
sponsoren. Bovendien heb ik bij de Tour de France ook nog wel wat ethische problemen gezien in de 
manier waarop wort omgegaan met doping en dergelijke zaken. We wachten dus even de motie af. De 
motie van de SP roept echter geen heel warme gevoelens op.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat ik de heer Schaddelee dan toch even de 
toelichting moet geven waarom wij die zin daaronder vermeld hebben. Als het college kennelijk van 
mening is dat die bijdrage moet worden gegeven, dan kan dat bij een overdrachtsdossier als opvatting 
van het college worden weergegeven. Dat is formeel gezien de juiste weg. Verder zeggen wij dat 
zowel het besluit van Gedeputeerde Staten als de statenbrief moeten worden ingetrokken.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik snap de overwegingen die de SP 
erbij heeft. De ChristenUnie zou echter niet het advies willen meegeven aan het college om dat aan het 
volgende college te adviseren. Dat is alles wat ik zeg.

De VOORZITTER: De heer Van Wikselaar is er niet. Het woord is aan mevrouw Hoek.

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de vragen van GroenLinks.

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geprobeerd om met 
de heer Meijer te komen tot een serieuze gedachtewisseling. Ik heb aangegeven wat onze 
overwegingen zijn geweest en hoe het proces is verlopen. Ik heb nadrukkelijk aangegeven waar het 
fout is gegaan. Ik vind dat wij op basis van argumenten het debat moeten voeren. Ik vind dat dit in 
tweede termijn niet gebeurd is. Ik heb aangegeven wat onze overwegingen zijn geweest om niet in te 
gaan op een mondeling verzoek om te komen tot een hoofdsponsorschap. Ik heb de argumenten 
gegeven aan de hand waarvan wij uiteindelijk besloten hebben te komen met een voorstel naar de 
Staten om te komen tot een kleiner sponsorschap. Ik heb aangegeven dat het probleem is ontstaan dat 
dit voorstel van ons gedeeltelijk openbaar is geworden, op het moment dat wij het voorstel nog niet 
eens aan u hebben voorgelegd. Als wij het hebben, ook in onze eigen verslaglegging, over besluiten, 
dan gaat het altijd over besluiten die wij aan u voorstellen. Er is in dit hele proces namelijk geen enkel 
moment geweest waarin wij overwogen hebben langs de Staten te gaan. Wij hebben alleen gezegd: 
"Wij gaan naar de Staten toe op het moment dat wij beschikken over het bestedingsvoorstel en op het 
moment dat wij beschikken over de dekking." Zolang er niet degelijk gedekt is – ik sluit mij aan bij 
wat hierover door de fractievoorzitter van het CDA is gezegd –, dienen wij op zijn minst zelf te 
voldoen aan de wijze waarop wij ook anderen toetsen. Op het moment dat beide beschikbaar zijn, 
wilden wij naar de Staten gaan met het voorstel. Alles wat in de richting van derden gezegd of gedaan 
wordt, is altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de Staten. Dat is dus helemaal niet aan de 
orde. Dat is ook de reden dat wij het eerst hebben laten liggen.

Toen het naar buiten is gekomen, hebben wij gezegd dat wij pas met een voorstel naar u toe kunnen 
komen, wanneer wij zowel de uitgavenzijde bekend is als de dekking. Wij hebben er nu juist niet voor 
gekozen om die dekking bij allerlei beleidsonderdelen weg te halen, want dan zou de heer Meijer 
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gelijk hebben gehad. Dan had hij kunnen zeggen: "U haalt geld weg bij het openbaar vervoer. Vindt u 
dit belangrijker dan het openbaar vervoer?" Nee, wij zijn overal af gebleven. We hebben gezegd dat 
als wij de beschikking hebben over een bedrag dat eenmalig incidenteel is, wij daaruit een voorstel 
zullen formuleren aan de Staten. Wij moeten dus even wachten, tot het moment waarop wij 
beschikken over dat soort bedragen, gewoon omdat dat past in de spelregels die wij hebben 
vastgesteld. Het moet absoluut helder zijn dat wij nooit op eigen gelegenheid zouden overgaan tot het 
uitgeven van dit soort bedragen. Het is altijd een zaak die via de Staten loopt.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik hoor dit aan, maar als ik dan lees wat er is 
besloten in de GS-vergadering, dan staat er dat er eerder is gereserveerd. Ik heb ook nooit iets over 
reserveringen gelezen, gezien of gehoord. In datzelfde besluit staat dat het bedrag eerder is 
overeengekomen. Daarvan heb ik niets gezien, gelezen of gehoord. De basis van uw betoog valt 
daarmee toch een beetje weg.

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! De heer Dercksen citeert 
uit de verslagen van ons. Wij hebben onze interne discussie afgerond door te zeggen dat wij geen deel 
gaan uitmaken van de groep grote sponsoren, maar dat wij wel een voorstel voorbereiden om te komen 
tot een klein sponsorschap. Wanneer u teksten aanhaalt, moet u die in dat verband zien. Als u zegt dat 
er is besloten, dan gaat het erom dat wij hebben besloten dit voor te stellen. Op het moment dat 
hiervoor een begrotingswijziging gemaakt moet worden, komen wij altijd bij u uit en worden dit soort 
toezeggingen altijd gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil het in elk licht zien dat u wenst, maar dan 
nog staat hier gewoon heel iets anders. Daar komen wij dus niet uit. Laat ik besluiten met de vraag: 
met wie bent u dan overeengekomen dat er € 100.000 zou worden bijgedragen aan de Tour de France? 
Of bent u het onderling overeengekomen?

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben samen de 
discussie afgerond. Zo staat het ook in ons verslag. We hebben afgesproken wat wij niet en wat wij 
wel doen en wat er verder moet worden uitgewerkt.
Wanneer er gesproken wordt in termen van een bananenrepubliek en het jatten van geld, dan wil ik op 
dat niveau geen discussie voeren. Het gaat erom dat er heel nadrukkelijk een verschil van opvatting 
kan zijn over de vraag waaraan geld besteed moet worden. Dat debat voeren wij echter op het moment 
dat het college met een voorstel komt. Wij hebben dat geld voor wat wij van plan zijn niet weggehaald 
bij andere beleidsvelden. Wij halen dat geld op het moment dat wij beschikken over een eenmalig 
incidenteel voordeel. Dan is het aan u om die afwegingen te maken. Wij verdedigen ons voorstel. U 
neemt de beslissing. Zo hoort het.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb aangegeven dat er een claim wordt gelegd op 
datgene waarover de nieuwe Staten moeten besluiten. Zij kunnen dus niet meer in vrijheid een eigen 
keuze maken. Die claim legt u nu, terwijl er nog verkiezingen aankomen en er misschien een heel 
andere samenstelling in de Staten ontstaat. Dat is de essentie.

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! Wij leggen geen claim 
neer. Wij hebben intern afgesproken dat, tegen de tijd dat het voorstel naar de Staten gaat, wij u een 
voorstel zullen doen. Het is altijd aan de Staten om te beschikken over de eenmalige saldi van de 
rekeningresultaten. Het is wel aan het college om daarover voorstellen te doen. Dat recht hebben wij. 
Daar maken wij gebruik van.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Er ligt een statenbrief, waarin het college duidelijk 
druk legt op de Staten om die kant op te gaan. Die trekt u dus in?

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb verteld hoe het 
proces is verlopen. Ik heb ook gezegd dat ik daarom afgelopen week – de statenbrief is van afgelopen 
week – gezegd heb dat wij de openheid moeten geven die mogelijk is, omdat wij geconfronteerd 
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werden met de situatie dat de helft van ons voorstel al openbaar was geworden. We hebben gezegd dat 
er dan alsnog een statenbrief uitgaat, om er in elk geval voor te zorgen dat de informatie er is. Het 
politiek oordeel is een zaak die aan u is voorbehouden.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben zo benieuwd. De heer Meijer geeft 
in alle toonaarden aan – dat doet hij vandaag en dat heeft hij ook in voorgaande vergaderingen 
gedaan – dat het niet ondenkbaar is dat hij in een volgend college zal deelnemen. Nu ben ik zo 
benieuwd hoe hij dat zou doen in zo'n deel van de statenperiode waarin je nu zit, aan het einde waarbij 
je bijna aan de verkiezingen toe bent, en je gewoon een tijdje hebt dat er niet zo veel vergaderd wordt. 
Hoe zou hij zo'n voorstel aanpakken? Stopt hij dan met vergaderen in GS? Stopt hij met nadenken? 
Stopt hij met het praten met allerlei 'stakeholders' met wie hij te maken heeft? Hoe gaat hij dat 
aanpakken?

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik vind de vragen van mevrouw Doornenbal een beetje 
verbazend. Zij weet dat als de SP in het bestuur zou zitten deze kwestie niet aan de orde zou zijn. Dan 
zou er om te beginnen geen bijdrage zijn.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wat zegt de heer Meijer? Er zou geen 
bijdrage zijn van de SP als de SP in GS zou zitten.

De heer MEIJER (SP): Aan de Tour de France in Utrecht. Wat dacht u dan?

De VOORZITTER: Laten wij het niet al te complex maken. Mijnheer Meijer, gaat u even door met uw 
beantwoording.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Dat is om te beginnen al heel eenvoudig. Het is heel 
simpel: als je in het college zit en ook als je statenlid bent, kun je geen claim leggen op een budget 
waarover de toekomstige Staten beslissen. Dat is de kwestie.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou heel graag aan de heer Meijer de 
vraag willen stellen: wat begrijpt hij nu precies niet in het systeem?

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Er is een collegebesluit en er ligt een statenbrief. 
Daarin staat duidelijk wat dit college wil. Als het college niet wordt teruggefloten, ligt er een claim op 
de nieuwe Staten en ook op het nieuwe college om hiermee aan de slag te gaan. Er is namelijk toch 
zoiets als een zwart op witte toezegging aan Utrecht gedaan, omdat de statenbrief niet is herroepen en 
het collegebesluit niet is teruggenomen.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Iedereen binnen een politieke constellatie 
weet dat het systeem zo in elkaar zit dat zonder dekking van de Staten of van de raad of wie dan ook, 
dit een ongetekende cheque is. Waarom wilt u deze discussie niet in dat licht zien? Wat is er, behalve 
de verkiezingen die er nu aan komen, dat uw oren volledig dicht blijven zitten?

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat mevrouw Doornenbal op deze manier een 
beetje handig probeert het college te helpen en die arme commissaris probeert het verhaal overeind te 
houden. Ik snap dat en ik heb er ook begrip en waardering voor. De kern van de zaak is echter gewoon 
dat het verhaal niet klopt. Dat moet je niet proberen om te draaien. Je moet gewoon op de argumenten 
ingaan.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Ik gun de Staten, de nog komende 
interpellatiedebatten in gedachten, dat wij kunnen eindigen op een ordentelijk tijdstip. Mijn vraag is: 
gaat het hier om een inhoudelijk bezwaar of om een procedureel bezwaar? Als het gaat om een 
procedureel bezwaar, dan is volgens mij inmiddels wel helder dat er allerlei vragen over zijn en dat het 
college zelf ook geworsteld heeft met de vraag hoe het dit moest rondbreien. Dan hebben wij vandaag 
de gelegenheid te zeggen: "Akkoord, wij accepteren nu dat het zo gegaan is en dat als het ware de 
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Staten het akkoord uitspreken voor deze besteding. Dan is de zaak afgehandeld, ook al was het 
voortraject dan niet ideaal. Dat is de ene route. Als het een inhoudelijk punt is, dan geldt hetzelfde, 
maar dan ligt de inhoudelijke vraag voor. Dan kunnen de Staten zich inhoudelijk uitspreken en dan 
stemmen wij daarover. Wordt het voorstel inhoudelijk door de meerderheid gedeeld, dan weet het 
college dat het op die manier verder kan gaan, omdat het handelen dan is goedgekeurd. Kunnen wij 
het op die manier voor onszelf eenvoudig houden en kunnen wij er op die manier mee omgaan, zodat 
wij niet blijven vlooien hoe het precies is gegaan en wat er is misgegaan. Dat het niet helemaal ideaal 
is, geeft het college zelf aan. Laten wij dus een uitspraak doen over de vraag of de Staten dit steunen. 
Dat kan aan de hand van de motie van de SP en dat kan ook aan de hand van de motie van de PVV. 
Overigens is de portefeuillehouder in de stad Utrecht die hierover gaat volgens mij van SP-huize. In 
elk geval bestuurt de SP mee in de stad. Ik waag toch een beetje te betwijfelen of de SP ook op 
provinciaal niveau ineens een stuk principiëler zou zijn wat dit soort zaken betreft. Ik loop nu 
natuurlijk het risico weer een of ander debat uitgelokt te hebben, terwijl mijn enige punt is: zullen we 
ons inhoudelijk uitspreken? Dan weten we hoe het zit.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Mag ik reageren?

De VOORZITTER: Nee, ik ga het woord aan de heer Schaddelee geven. U krijgt straks het woord. Dit 
is de eerste ronde van de interpellatie. Zo is het geregeld. Er komt nog een tweede ronde. Ik stel voor 
dat wij nu proberen verder te gaan. De argumentaties zijn, zeker wat de achtergrond betreft, helder. Ik 
stel voor dat wij ons beperken tot het stellen van vragen aan elkaar en dat wij geen statements 
afleggen.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou graag het verzoek van 
GroenLinks willen opvatten als een ordevoorstel, waarover wij kunnen stemmen, zodat wij lekker snel 
door kunnen. Verder kondig ik aan dat dit de laatste bijdrage was van de ChristenUnie bij dit thema, 
want wij zijn er inderdaad ook wel een beetje klaar mee.

De VOORZITTER: Een ordevoorstel waarover je gaat stemmen, leidt in het algemeen niet tot een 
versnelling van de gang van zaken. Mag ik dat er even aan toevoegen?

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Mijn slotopmerking was dat het debat nu onnodig lang 
duurt. Op zich is de bijdrage duidelijk geworden, totdat de discussie is gestart over hetgeen aan de 
orde is gesteld. Mijn idee is als volgt: de gedeputeerde rondt zijn betoog af. Ik wil graag nog een 
enkele mededeling doen over de motie. Wat mij betreft is het dan klaar.

De VOORZITTER: Ik kan de Staten niet het recht ontnemen om hier een tweede ronde te houden. U 
kunt er echter wel van afzien.

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ook graag kort 
afronden. Er spelen twee zaken. De eerste is ten principale het besluit of u al dan niet van mening bent 
dat er een bijdrage aan dit evenement moet worden gegeven. Overigens is die bijdrage geen € 150.000, 
maar € 100.000. Ten tweede gaat het om de dekking daarvan. Er is mij van een aantal kanten de vraag 
gesteld of wij in staat zouden zijn dat voorstel sneller tot stand te brengen. Daar wil ik best naar 
kijken. Ik blijf echter wel de kwaliteitseis stellen dat het niet alleen gaat om de uitgaven, maar ook om 
de dekking. De reden dat wij het even hebben laten liggen heeft nu juist te maken met het feit dat die 
incidentele dekking nog niet beschikbaar was. Ik ga die discussie graag aan met de collega's om te 
kijken of wij het eerder dan juni beschikbaar hebben. Dat zoeken we graag voor u uit.

Verder is mij de vraag gesteld of de Chinezen op eigen instigatie komen of dat zij een uitnodiging 
hebben. U weet dat het dit jaar twintig jaar is geleden dat wij een vriendschapsverdrag hebben 
gesloten. Tijdens het laatste bezoek van het college aan China hebben wij hen uitgenodigd. Het is nu 
afwachten of zij die uitnodiging kunnen aanvaarden en zij deze kant op komen. Zij nodigen ons ook 
altijd uit voor zaken die bij hen spelen.
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De heer Dercksen maakte nog de opmerking dat wij onze aandacht wel eens te eenzijdig op de stad 
richten. Ik heb aangegeven dat dit in dit geval juist niet zo is. Als je van een project dat meer dan 
€ 15.000.000 kost, € 100.000 voor je rekening neemt, dan moet je niet denken dat wij daar maximaal 
in zitten. Ik heb het heel nadrukkelijk gemotiveerd door te zeggen dat het juist niet een zaak is die 
alleen in de stad speelt, maar dat het een zaak is van de gehele regio. Het is niet alleen een zaak die 
sportief is, maar die met name grote economische effecten heeft. Het is juist niet een zaak die alleen 
maar begin juli speelt. Ik heb aangegeven dat men jaren nadien de economische effecten van dit soort 
grootschalige evenementen nog merkt. We hebben dat in Rotterdam nagevraagd. Al dat soort 
overwegingen hebben meegespeeld bij het besluit om op deze wijze een bijdrage te leveren.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ook ik wil het niet langer laten duren dan strikt 
noodzakelijk. Volgens mij is het toch wel algemeen bekend dat bij dit soort grote zaken, of het nu gaat 
om het WK voetbal of om de EK voetbal, het nooit is aangetoond dat het economisch iets oplevert. 
Vervolgens vertelde u ook in eerste termijn dat de Tour een stukje door de provincie rijdt. Dat is 
inherent aan de Tour. Ze gaan van Utrecht naar Zeeland. Ik kan mij niet voorstellen dat Zuid-Holland 
een bijdrage heeft geleverd aan het proces, omdat de Tour door die provincie heen rijdt.

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! Ook andere provincies 
zijn bij dit project betrokken, waarbij het in Zeeland zo is dat de provincie heeft gezegd: "Laat maar 
gemeenten, u hoeft het niet te doen. Wij doen het meteen namens u." Wat dat betreft hebben alle 
provincies zo hun eigen beleidslijn.
Ik heb duidelijk aangegeven wat onze overwegingen zijn. Ik heb ook aangegeven waar wij fouten 
hebben gemaakt. Dat spijt mij zeer.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat ik een adequate weerlegging 
van hetgeen wij gesteld hebben nog steeds mis. Daarom zal ik de motie indienen. Wij hebben de 
passage in de motie M5, waar staat: "en adviseren het college", bedoeld als handreiking aan degenen 
die bijvoorbeeld wel problemen hebben met de procedure, maar die wel vinden dat het op een later 
moment aan de orde kan komen. Ik begrijp dat het eerder aanleiding geeft tot onduidelijkheid. Wij 
zullen die hele passage
"en adviseren het college:
bij de overdracht aan het eind van de statenperiode de intentie tot het doen van een financiële 
bijdrage aan de start van de Tour de France op te nemen." 
laten vervallen. Voor het overige handhaven wij de motie. Ik hoop dat u daarmee uit de voeten kunt.

De VOORZITTER: Ik veronderstel dat wij de gewijzigde motie niet schriftelijk hoeven te verspreiden 
en dat iedereen genoteerd heeft wat er is geschrapt.

De heer GERMS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik had nog niet gereageerd op de motie van de 
bijdrage Tourstart van de PVV. De VVD heeft ook nog geen reactie gegeven op het voorstel van 
collega Bekkers. Vanuit het betoog moge duidelijk zijn dat wij geen behoefte hebben aan de moties 
M5 en M6. Wij zijn het op zich eens met de intentie om € 100.000 ter beschikking te stellen voor de 
Tour, in welke vorm dan ook. U hebt nu vier collegeleden achter uw mooie tafel zitten. Zij zijn 
volgens mij wel in staat om de intenties die zijn afgesproken in een ordentelijk voorstel te brengen, 
nog ruim voor de Tourstart. Ik zou wel met de suggestie van de heer Bekkers willen meegaan om met 
het stemmen over de moties de intentie duidelijk te maken.

De heer DRIEHUIJS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Dank voor de beantwoording. Wij hebben de 
vraag gesteld wat de titel is om dit bedrag over te maken. Daarop hebben wij nog geen antwoord 
gekregen. Dat is toch ook wel belangrijk. Ik veronderstel niet dat u in een van uw overleggen daarover 
geroepen hebt: "Zet je rekeningnummer maar even op de mail. Dan maken wij het over". Er zal een 
titel zijn. Daar zijn wij benieuwd naar. Is het een subsidie? Is het sponsoring? Aan wie dan? Aan de 
Tour de France of aan de gemeente Utrecht? Wij vinden het belangrijk dat te weten.
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Dan de moties. Zoals ik al gezegd heb, heeft onze fractie behoefte aan een gewoon statenvoorstel. Het 
lijkt ons dan ook niet gepast om dat via deze moties te repareren. Als het statenvoorstel er is, zullen 
wij dat op zijn merites beoordelen. Wij hebben op dit moment geen behoefte aan beide moties.

De heer VAN BEEK (commissaris van de Koning): Mijnheer de Voorzitter! In onze stukken wordt 
gesproken over het begrip financiële ondersteuning. Er wordt in juridische zin wat verschillend 
gereageerd op de woorden subsidie en sponsoring. Ik zal ervoor zorgen dat in het definitieve voorstel 
helder is welke van de twee begrippen en de juridische consequenties daarvan worden gehanteerd.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen over dit onderwerp. Wij gaan over tot de volgende 
interpellatie. De heer Van Beek mag weer op zijn eigen stoel plaatsnemen.

De commissaris van de Koning neemt het voorzitterschap over.

Interpellatie EBU op verzoek van de SP.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Kort en krachtig: vier jaar lang vragen wij om cijfers 
en gegevens. Vier jaar willen wij dat er bij het economisch beleid, zowel voor de EBU als het 
acquisitiebeleid, er boter bij de vis geleverd wordt. Steeds opnieuw horen wij dat een baan een baan is. 
Wij gaan niet verder de diepte in. Wij merken dat er sprake is van een eenzijdige oriëntatie van dit 
beleid op de topsectoren en op zaken als het Utrecht Science Park. Wij proberen steeds de aandacht te 
vestigen op werkgelegenheid voor mensen die lager opgeleid zijn en mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Er zijn diverse moties aangenomen met betrekking tot de EBU. Die moties vragen om 
die oriëntatie een gezicht te geven. Elke keer – dat is de reden dat wij nu deze interpellatie 
aanvragen – tot en met de laatste MME-vergadering hebben wij aan de gedeputeerde gevraagd boter 
bij de vis te leveren en serieuze informatie over het soort banen en voor wie er aan de orde zijn. Die 
informatie kunnen wij dan gebruiken voor een eerlijke en goede politieke afweging. Daarom deze 
interpellatie, omdat wij alsnog van de gedeputeerde willen dat hij achter die cijfers aan gaat.

De heer VAN LUNTEREN (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ter correctie: de heer Meijer heeft 
twee jaar geleden voor de eerste keer hierover vragen gesteld. Ook wij houden dat netjes bij. Hij heeft 
er een motie over ingediend. Ik voer inderdaad al twee jaar lang met hem een debat over de 
administratieve last die je erop kunt leggen. Dan moet je je afvragen of je niet het paard achter de 
wagen aan het spannen bent.
Wij hebben u nadrukkelijk inzichtelijk gemaakt welke projecten expliciet gericht zijn op de onderkant 
van de arbeidsmarkt. Volgens mij slagen wij daar aardig in. Dat heb ik u op een aantal terreinen al 
laten zien. We zijn druk bezig met veel meer op dat vlak aan EBU-zijde. Als je kijkt naar het totaal, 
dan kunnen wij op dit moment al zeggen dat er vanuit de projecten die wij vanuit de projecten die wij 
hebben gedaan 500 arbeidsplaatsen zijn binnengehaald. Die informatie is bij u bekend, maar als u dat 
graag hier in het debat nog een keer wilt meekrijgen, dan ben ik bereid die informatie hier te geven. Er 
zijn 339 arbeidsplaatsen vanuit de acquisitietrajecten, waarbij er vervolgens ook nog eens voor 
€ 16.950.000 is geïnvesteerd in de regio. Als u inderdaad graag van lijstjes houdt – daarover zie ik u 
nogal vaak berichten, ook over de bedragen die daarin omgaan – dan is het misschien aardig om 
inkomsten tegenover de uitgaven te zetten. Dan zijn dit volgens mij heel mooie cijfers. Ik kan hier 
opnieuw doen wat wij in de commissievergaderingen en de vorige statenvergaderingen hebben 
gedaan, maar gelet op de tijd, waarover ik ook al anderen hoorde, zou ik het hierbij willen laten. Ik stel 
voor te handelen conform de afspraken en de rapportage die in november al in de commissie is 
behandeld – waarover ik alleen maar bijval heb gehoord ten aanzien van wat daar gepresenteerd is, 
breed door de statencommissies heen, met uitzondering van uw fractie. Ik heb het idee dat ik in de 
grote breedte toch heb gegeven wat de Staten mij gevraagd hebben. Als dat niet zo is, hoor ik dat 
graag in de tweede termijn. Het standpunt van de heer Meijer ken ik inmiddels zo genoegzaam wel.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Ik moet de gedeputeerde teleurstellen. Ik ben nu 
eenmaal procedureel degene die aan het woord is. Het spijt mij. Noch het klimaat, noch de tijd is er 
naar om daarover op dit moment een goed inhoudelijk debat te voeren. Dat betekent dat wij 
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constateren dat de gedeputeerde ook nu bevestigt dat hij niet die gedetailleerde informatie geeft. Hij 
houdt het alleen bij banen. Wij willen weten voor wie die banen zijn. Dat is niet heel erg ingewikkeld 
en dat is ook niet een kwestie van enorme bureaucratie of veel kosten. Dat kan gewoon aan de 
betreffende onderneming worden gevraagd. Op die manier kan inzichtelijk worden wat de effecten van 
het gevoerde beleid zijn op de arbeidsmarkt. Daartoe dienen wij dan ook een motie in.

Motie M7 (SP): harde cijfers over werkgelegenheidsbeleid Provincie Utrecht.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 9 februari 2015,

overwegende:
dat concrete cijfers m.b.t. de resultaten van acquisitiebeleid en inspanningen van de Economic Board 
Utrecht (EBU) t.b.v. werkgelegenheid voor lager opgeleiden, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
en jongeren een noodzakelijk inzicht geven in de pogingen die de Provincie Utrecht doet om 
werkloosheid onder kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te bestrijden;

dragen het college op:
• per direct en met concrete cijfers, telkens als de inspanningen van de EBU of het acquisitiebeleid  

aan de orde zijn, doch ten minste één keer per kwartaal, te beginnen met het in de commissie 
Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) van 19 januari geagendeerde acquisitiebeleid, de Staten 
te informeren m.b.t. de werkgelegenheidseffecten voor lager opgeleiden (MBO of lager), mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren;

• de noodzakelijke informatie, op basis van vrijwilligheid, bij de betreffende ondernemingen op te 
vragen.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie M7 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. 
De motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.
Zijn er nog andere statenleden die over dit onderwerp het woord willen voeren?

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het instrument interpellatie wordt heel erg 
bot als je het vaak gebruikt. Ik geef kort antwoord op de vraag van het college. Wij steunen het 
collegebeleid om vooral via de Economic Board Utrecht hieraan te werken. Inhoudelijk zijn wij het 
helemaal eens met het collegestandpunt.

Tegen de Staten zeg ik: wij moeten oppassen dat wij het instrument van de interpellatie niet te vaak 
gebruiken. Vier interpellaties in één vergadering lijkt mij erg veel. We hebben een tijd gehad dat er tien 
jaar lang geen enkele interpellatie was. Als de interpellatie gebeurt over iets wat het college fout doet, 
dan heeft het werkelijk waarde. Tien jaar geen interpellatie is wel erg veel. Volgens mij moeten wij in 
de evaluatie van deze statenperiode heel goed kijken of wij dit instrument niet te vaak inzetten. Als wij 
het namelijk heel vaak gaan inzetten, dan is het heel snel bot.

De VOORZITTER: Ik constateer dat verder niemand over dit onderwerp het woord wil voeren en dat 
de gedeputeerde ook geen reden ziet om in tweede termijn te reageren. Ik heb het gevoel dat wij 
daarmee dit debat kunnen afronden en dat wij er straks bij de stemming op terugkomen.

Interpellatie bodemverontreiniging in Doorn, ingediend door PVV.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Misschien eerst een punt van orde. Dat heeft 
niets te maken met wat de heer De Heer zojuist zei. Dat andere interpellatiedebat wil ik graag 
intrekken. Wij wilden met name het rapport van DPA ter discussie stellen. Van de SGP-fractie in de 
raad van Houten heb ik begrepen dat zij dat rapport zullen inbrengen in een onderzoek dat de 
Universiteit van Utrecht gaat doen naar het proces van windmolens in Houten. Er staat zelfs in het 
raadsvoorstel dat de provincie Utrecht graag wil participeren, hoewel ik mij afvraag of zij dat zelf 
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weet. Desalniettemin laten wij dat rapport daar zijn plek krijgen. Als het rapport van de universiteit 
klaar is, komen wij erop terug.

De VOORZITTER: Wij halen het agendapunt Interpellatie gemeente Houten, op verzoek van de PVV, 
van de agenda. Wij gaan, zoals ik net aankondigde, beginnen met de behandeling van de interpellatie 
over de bodemverontreiniging in Doorn.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! De bodemverontreiniging in Doorn. Op 11 
december hadden wij hier een debat over de bodemverontreining dat duurde tot 01.30 uur. Heel 
voorzichtig kun je daaruit misschien de conclusie trekken dat PS grote betrokkenheid hebben bij dit 
dossier. Ondanks dat er in de afgelopen weken veel gebeurd is, werd de PVV-fractie slechts gevoed 
met informatie door anderen dan GS. Tijd dus om de gedeputeerde ons te laten informeren over de 
stand van zaken, meer in het bijzonder over de afgekeurde saneringsplannen en de lasten onder 
dwangsom jegens Bosatex. Hoe zit dat nu precies? Er is ook een saneringsplan en er is ook een rapport 
met additioneel onderzoek. Waarom, gelet op onze grote betrokkenheid, hebben wij die stukken niet 
gekregen? Graag een reactie.

Het tweede onderwerp. Ik werd gebeld door een ondernemer, een kweker, die van Bosatex te horen 
heeft gekregen dat hij het grondwater niet meer moet gebruiken. Voor een kweker is dat grondwater 
vrij essentieel. Sterker nog: als je geen drinkwatervoorziening hebt, is het misschien wel van 
levensbelang voor je onderneming. Die kweker zit op één kilometer afstand van de stomerij; één 
kilometer voorbij Huis Doorn. De vraag is een eenvoudige: hoe gaan wij als overheid, als provincie, 
als gemeente met zo'n ondernemer om? Daarbij wil ik toch in herinnering roepen dat hier sinds 2002 
een rapport in de la ligt, waarin staat dat wij snel iets moeten doen. Het gaat om de ecologie en om het 
humane risico, et cetera. Ook is het natuurlijk van belang om de onderste steen boven te krijgen. Waar 
leggen wij namelijk de aansprakelijkheid neer, ook bij de bedrijfsschade van deze kweker? Graag een 
reactie.

Het derde punt is de waarheidsvinding. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Hoe kon het dat bij deze 
stomerij de vervuiling vele, vele malen ernstiger is dan bij andere stomerijen? Dan moeten wij toch 
even terug naar 11 december. De PVV-fractie wilde additioneel onderzoek. In het debat heb ik 
aangegeven op welke punten. De PVV wilde additioneel onderzoek naar de uitlatingen van de 
exploitant. De PVV wilde additioneel onderzoek naar de vervuiling in de straat. De PVV wilde 
additioneel onderzoek in de zink- en zakputten in de steeg. De PVV wilde ook additioneel onderzoek 
bij de machines. Daar is het: we wilden onderzoek bij de machines. Lekken ze? Verdampen ze? Hoe 
zit het met de grond daar direct onder? Wij dienden een motie in. De gedeputeerde zei dat de motie 
overbodig was en dat het dan ging om dubbel werk. Toen werd het echter 15 januari. Zeven studentes 
van de woningen boven de stomerij moesten hun woning verlaten vanwege de overschrijding van de 
normen van de luchtkwaliteit. Wij kregen een mail van de gedeputeerde waarin stond dat er 
additioneel onderzoek kwam. Dus toch. Het onderzoek bleek opeens niet meer overbodig. Het 
onderzoek bleek opeens geen dubbel werk. We zijn natuurlijk reuze benieuwd naar de resultaten van 
dat additionele onderzoek en krijgen graag de toezegging dat wij de resultaten ontvangen zodra deze 
bekend zijn.

Met die luchtkwaliteit is toch wel het een en ander aan de hand. Het is niet eenmalig slecht. Ik heb hier 
een verslag van de inspectierapporten van de ODRU, waarin een opsomming staat van wat er in de 
afgelopen jaren allemaal mis ging. Ik ga niet het hele verhaal voorlezen, maar ik beperk mij tot de 
luchtkwaliteit.
In april 2001: de PER-dampconcentratie voldoet niet op drie van de negen punten.
Oktober 2003: de PER-concentratie in de bovenwoningen is te hoog.
September 2010, toen de studentenwoningen werden ingericht: de PER-concentratie van de 
bovenwoningen is te hoog.
Februari 2011: PER-energie bovenwoning te hoog en toegenomen.
April 2013: er ontbreekt zelfs een PER-meting.
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Eigenlijk staat hier dat de bewoners al jaren in vervuilde lucht hebben gewoond en dat er dus al jaren 
veel te veel PER is verdampt. De lijst met andere tekortkomingen is lang. Ik ga ze niet allemaal 
noemen. De ODRU heeft al die jaren niet opgetreden en doet vrijwel niets. Hoewel het mij en mensen 
die ervoor gestudeerd hebben erg onwaarschijnlijk lijkt, zei de ODRU tijdens een hoorzitting in de 
gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug het niet uit te sluiten dat de slechte luchtkwaliteit komt 
door de bodemvervuiling. De ODRU en de RUD hadden echter verklaard dat het een historische 
vervuiling was uit 1987. Dan wordt die vervuiling toch niet groter, maar juist kleiner?

Op 11 december trokken wij een motie in die opriep om onderzoek te doen naar de kwaliteit van het 
toezicht op de exploitant. Nu doet de ODRU dat, maar daar waren andere entiteiten voor. Deze 
stukken tonen namelijk onweerlegbaar aan dat dit onderzoek dringend noodzakelijk is. Die motie dien 
ik straks weer in. Verder staat hier in mijn betoog dat ik wil afdwingen dat er extra bodemonderzoek 
zal komen, maar ik heb zomaar de indruk dat dit niet nodig is. Ik geef de gedeputeerde dan ook ruim 
baan om daarover straks iets te zeggen.

Tussen de bewoners en de overheden is de communicatie niet altijd optimaal geweest. De bewoners 
hebben telkenmale aangegeven te voelen dat zij moeten knokken voor hun kant van de zaak en voor 
hun belangen. Om nu te voorkomen dat wij bij elke PS-vergadering een interpellatiedebat moeten 
aanvragen – de heer De Heer heeft er geen zin in – of dat wij misschien zelfs wel een spoeddebat 
moeten aanvragen, is het misschien goed dat de bewoners budget krijgen om zich deskundig te laten 
begeleiden en vertegenwoordigen, om te beginnen gedurende het proces dat zal leiden tot een 
definitief saneringsbesluit en een definitieve saneringsbeschikking. Misschien dat daarbij in 
overweging kan worden genomen het falende toezicht op de exploitant, zoals ik dat net noemde. 
Misschien kunnen wij daarbij in overweging nemen dat de bewoners zich nog steeds zorgen maken 
over hun gezondheid. Hoe lang leven zij al in slechte lucht? In hun woningen wordt namelijk pas sinds 
2012 gemeten. Wat zijn de effecten van verontreinigd drinkwater in combinatie met vervuilde lucht? 
Welk effect heeft dat op hun kinderen? Dat zijn vragen waarop zelfs de GGD geen antwoord kan 
geven. Kunnen we hen dan als volksvertegenwoordigers op zijn minst een budget geven om zich 
professioneel te laten begeleiden en adviseren in dit saneringsproces? Graag een toezegging daarop.

Motie M8 (PVV): toezicht exploitant stomerij Doorn.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 februari 2015, ter bespreking in een 
interpellatiedebat over de bodemverontreiniging in Doorn;

constaterende:
• dat de inspectierapporten van de ODRU (en voorgangers) grote tekortkomingen laten zien in de 

bedrijfsvoering van de stomerij, waaronder regelmatige overschrijdingen van de norm van 
luchtkwaliteit;

• dat een strikte handhaving van de eisen mogelijk ernstige bodemvervuiling en ongezonde lucht 
had kunnen voorkomen dan wel verminderen;

• dat het toezicht op de bedrijfsvoering in handen is van de gemeente, dan wel onder de 
verantwoording van de gemeente werd uitgevoerd;

verzoeken GS:
onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van het toezicht op de betrokken 
bedrijfsvoering en hierover PS te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie M8 is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. 
De motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wij praten weer eens over Doorn. De heer 
Dercksen geeft aan dat er recent een aantal ontwikkelingen is geweest. Die hebben zich halverwege 
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vorige week voorgedaan. Ik stond op het punt om de Staten daarover middels een memo op de hoogte 
te stellen, maar toen kwam het interpellatieverzoek van de heer Dercksen al voorbij. Ik dacht toen: ik 
bespaar me de moeite en doe het hier vanavond wel.
We hebben afgesproken dat er in dit dossier twee sporen zijn. Ik wil graag met het eerste spoor 
beginnen, want dat is een spoor dat vlot loopt en waarbij we richting een eindoplossing komen. Dat is 
het spoor van de verwerving, de aankoop van het huis van de bewoners die hebben gezegd dat zij hun 
huis graag willen verkopen. Er is mondeling overeenstemming met deze bewoners. Dat betekent dat er 
een conceptovereenkomst aan hen is gestuurd en dat wij met de gemeente Utrechtse Heuvelrug een 
vaststellingsovereenkomst hebben gemaakt waarin wij hebben uitgewerkt hoe wij dat straks 
organiseren en in de toekomst regelen. Die informatie krijgen de Staten op het moment dat de 
gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug daarover een besluit heeft genomen. Dat is noodzakelijk, want 
die gemeente is straks namelijk eigenaar van die woningen. Daaraan zijn voor hem ook kosten 
verbonden, dus ik wil dat op die manier doen. Ik wil die informatie in vertrouwen met u delen, 
aangezien het hier over derde personen gaat die daarbij zijn betrokken. Op die manier krijgt u dan ook 
inzicht hoe wij tot die verwerving zijn overgegaan. Daarmee is dit spoor conform ik heb toegezegd. 
Ruim voor de planning van 1 april zullen die woningen al kunnen passeren. Ik denk dat dit voor de 
bewoners een hele opluchting is.

Het tweede spoor betreft het saneringsplan en de wijze waarop daaraan door Bosatex gewerkt wordt. 
Vorige week is dat saneringsplan ingediend. Dat is te laat ingediend; het had eigenlijk op 
dinsdagavond om 0.00 uur 's nachts ingediend moeten zijn en het kwam pas op woensdag in de 
middag. Wij hebben gelijk aangifte jegens Bosatex gedaan voor het overschrijden van de termijn. 
Daarvoor wordt nu een strafrechtelijk vooronderzoek gedaan. Daarnaast heeft de RUD vandaag 
geconstateerd dat het saneringsplan onvoldoende is en niet voldoet aan de eisen die aan een dergelijk 
saneringsplan zouden mogen worden gesteld. Dat houdt dus in dat het saneringsplan geen stand zou 
kunnen houden, indien dat bijvoorbeeld voor de Raad van State zou kunnen komen. Ik vind het 
onverantwoord om op deze wijze een dergelijk saneringsplan daadwerkelijk ter visie te leggen. Dat 
houdt in dat op dit moment de RUD met Bosatex het gesprek moet aangaan om ervoor te zorgen dat 
zij aanvullend onderzoek pleegt om de hiaten in het saneringsplan op te vullen. Vanmiddag hebben wij 
afgesproken dat zowel BK als de RUD gezamenlijk in gesprek gaan om dit met elkaar af te stemmen, 
want ook BK heeft inmiddels in eerste aanleg een aantal op- en aanmerkingen gemaakt over wat zij 
vindt van het saneringsplan. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat het gesprek gevoerd kan 
worden en dat Bosatex daarmee voldoende munitie krijgt om het saneringsplan op dusdanige wijze 
aan te passen en aan te vullen dat het daadwerkelijk de toets der kritiek kan doorstaan en voldoet aan 
de wettelijke vereisten.

De vraag die door de heer Dercksen is gesteld over een additioneel onderzoek heb ik ook gehoord van 
de bewoners waarmee ik contact heb gehad. Daarvan is het doel dat wij daarover op korte termijn met 
BK en RUD een gesprek voeren om te kijken, als je dat zou willen, welke risico's er ontstaan als dat 
tot verdere verspreiding van de pluim zou kunnen leiden. Er wordt een bepaalde techniek voorgesteld. 
Dat betekent dat je bepaalde maatregelen moet nemen. Ik ga het niet allemaal in detail vertellen, maar 
door de RUD is gezegd dat het verstandig is om daarover eerst goed van gedachten te wisselen, 
voordat je daadwerkelijk zegt dat wij dat op die manier moeten doen. 
Het is helder dat Van Boordt de veroorzaker is van de vervuiling. Als je kijkt naar het oplossen van de 
sanering, is het niet zo relevant om te weten of het nu historisch is of van recente datum. De zooi moet 
gewoon opgeruimd worden. Ik kan mij echter voorstellen dat door de bewoners wordt aangegeven dat 
zij toch willen weten of in de periode daarvoor of daarna er nog vervuilingen hebben plaatsgevonden. 
Daarover gaan BK en de RUD spreken aan de hand van de vraag in hoeverre zij daaraan een mouw 
zouden kunnen passen, ook in de richting van een aanvullend onderzoek dat zou moeten worden 
uitgevoerd door Bosatex.

De heer Dercksen heeft ook gevraagd hoe het precies zit met het grondwater en de ondernemer. De 
vraag die daarbij speelt gaat over een ondernemer, een kweker, die grondwateronttrekking heeft en die 
niet bekend was bij het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Dat maakt het heel erg 
lastig om op die manier hem te kunnen verwittigen dat hij een risico loopt met het water. Overigens 
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heeft het HDSR de vergunning voor de grondwateronttrekking goedgekeurd. Het water is onderzocht 
en het blijkt niet verontreinigd te zijn. Wat dat betreft is er geen risico voor de kweker om dat water te 
gebruiken. Wel heb ik naar aanleiding van deze situatie de RUD de opdracht gegeven om in de omtrek 
van de pluim die wij nu ongeveer in beeld hebben, te kijken of daar nog meer 
grondwateronttrekkingen zijn en om die mensen aan te schrijven, hen daarop te wijzen en hen daarbij 
te helpen bij de vraag of daaraan risico's verbonden zijn. Ik moet hierbij overigens wel opmerken dat 
wij dit zo doen vanwege de uitzonderlijke situatie in Doorn. Normaal kunnen bedrijven of 
particulieren die gebruik maken van een grondwateronttrekking zelf via het Bodemloket nagaan in 
hoeverre zij dicht bij een verontreiniging zitten en hebben zij zelf de verantwoordelijkheid om 
daarvoor maatregelen te nemen.

Deze antwoorden heb ik gegeven naar aanleiding van de vragen uit de interpellatie. De rest van de 
gang van zaken is erop gericht om zo snel mogelijk te komen tot een goed saneringsplan dat leidt tot 
de start van de sanering. Zoals ik al heb aangegeven, zullen de termijnen daardoor verschuiven. Het 
idee was in eerste instantie dat wij per 1 april zouden beginnen. Nu dat dus een nadere uitwerking en 
nader onderzoek zal vergen, zal dat opschuiven. Dat is helaas niet anders. Ik heb liever een goed plan 
om tot die sanering te kunnen overgaan. Dat is op dit moment de inzet van de RUD.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! We gaan de goede kant op. Dat is volgens mij 
de conclusie van dit betoog. Bij het additionele onderzoek naar de putten is het natuurlijk zo dat de 
bewoners dat graag willen hebben en zien, maar volgens mij zouden wij ook heel graag moeten willen 
weten hoe het nu precies zit met die vervuiling. Dan kun je namelijk stappen nemen, ook richting de 
aansprakelijkheid van de exploitant. Dat er een constructief overleg is met de deskundigen die de 
bewoners hebben ingeschakeld, is winst. Ik hoop dat die overleggen constructief blijven. Resteert nog 
mijn verzoek om die man enig budget te geven om daarmee aan de gang te kunnen gaan. U bent 
vergeten daarop te antwoorden, of ik heb het niet gehoord. Ik mag niet interpelleren, dus dan ga ik hier 
weer staan. Ik zou dat graag willen, want die man moet ook naar de bakker. Hij levert deskundige 
adviezen. Ik zou daarvoor een budget willen vrijmaken, in elk geval tot het moment dat er een 
definitieve beschikking is voor deze sanering.

De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Nu we er toch zijn, heb ik nog twee vragen aan 
het college. Een week of twee geleden heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug een motie aangenomen 
van D66 en VVD over het stilleggen van de wasserij, totdat duidelijk is wat de herkomst van de 
vervuiling is. Wordt de gemeente op de hoogte gesteld van de onderzoeksresultaten die het college 
gaat produceren?
Voor zover ik het begrijp – misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar dat heb ik dan graag even op 
tafel – is het OM nog niet klaar met zijn onderzoek. Het OM zou bij aanvang van de sanering daarbij 
betrokken worden. Dat zie ik graag bevestigd.

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ook van de kant van de PvdA een vrij korte reactie, 
maar eerst een overweging. Het is het laatste inhoudelijke agendapunt vandaag in de laatste 
vergadering van deze statenperiode en ook mijn laatste bijdrage als statenlid. De overweging is dan dat 
je vaak bezig was met onderwerpen die ver van jezelf en de burger af stonden en dat ze soms heel 
dichtbij kwamen. Ik heb het in december ook al verteld: het onderwerp is nu weer heel dichtbij, want 
ik woon nog steeds zo'n honderd meter af van de wasserij in Driebergen. Ik voel mij betrokken bij de 
mensen in Doorn. Er zijn toch weer zeven studenten die moeten verhuizen. Wij vragen ons dan af: 
hebben we het hiermee nu gehad? Of moeten er nog meer mensen in Doorn en Driebergen bang zijn 
dat zij op een gegeven moment moeten verhuizen of erger nog, moeten zij bang zijn dat er iets met 
hun gezondheid is? Wij maken ons daarover zorgen, omdat wij – en ik denk wij allemaal in de 
Staten – de vorige keer dachten dat wij het met die gezinnen die nu verhuisd zijn of die tijdelijk ergens 
anders wonen redelijk aan het oplossen waren. Nu zijn er opnieuw zeven mensen die, naar ik 
aanneem, behoorlijk geschrokken zijn. Dat stemt niet gerust.
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Ik moet zeggen dat het antwoord van de gedeputeerde mij en onze fractie juist weer wel redelijk 
geruststelde. Wij hebben de indruk dat men er op dit moment goed actief mee bezig is. De vraag is 
daarom: hoeven wij wat dat betreft niet bang te zijn?
Voor de volgende vraag ga ik even terug naar december. Wij vonden het toen ook wel belangrijk om te 
weten of er een milieudelict is gepleegd. De gedeputeerde zei toen dat daar verder onderzoek naar 
gedaan zou worden. Nu zegt hij dat het niet zo veel uitmaakt of het een onderzoek in het verleden is of 
dat het een vervuiling en bodemverontreiniging van nu is. Dat is dan even de vraag, omdat de PvdA, 
en volgens mij wij allemaal, dat wel vond uitmaken, al is het maar vanwege de gevolgen. Ik hoor het 
graag.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Soms denk je wel eens aan het einde van 
zo'n periode: waar gaat het heen met zo'n lastig dossier? Ik heb eigenlijk wel het gevoel dat wij de 
goede weg op gaan. Een van de redenen om dat goede gevoel te hebben, is dat ik in elk geval het 
gevoel heb dat er nu een goed contact is tussen de bewoners en de gedeputeerde en dat er 
mogelijkheden zijn, zoals BK en de RUD die samen aan de slag gaan. Dat zijn allemaal geluiden 
waarvan ik denk dat het absoluut hoopvol is.

Er was één zin van de gedeputeerde die mij zojuist triggerde. Hij zei: "maar Van Boordt is de 
veroorzaker van de vervuiling". Toen dacht ik: dat is mooi, maar wat betekent dat voor de 
aansprakelijkheid? Het is namelijk heel erg belangrijk om die aansprakelijkheid straks te kunnen 
vaststellen voor het geval de mensen die wij niet uitkopen straks in een huis blijken te wonen met deze 
geschiedenis, waardoor hun huis wellicht op een later moment heel moeilijk te verkopen is. Dan is het 
wel goed om vastgesteld te hebben – het liefst juridisch goed vastgesteld te hebben – waar die 
aansprakelijkheid ligt, zodat deze mensen vertrouwen hebben in de waarde van hun huis en de 
gevolgen daarvan. Dat zie ik graag onderstreept dan wel bevestigd.

Ik heb begrepen dat het stilleggen van die onderneming bij de Utrechtse Heuvelrug ligt. Hoe gaat dat 
verder? Gaat het verder? Worden er stappen gezet? Of moet er dan nog het een en ander aangetoond 
zijn, voor dat je zo'n onderneming kunt stilleggen? Of is dat helemaal niet meer aan de orde? Dat zijn 
zomaar wat vragen die nog bij mij leven. Ik hoop echt serieus dat dit een dossier wordt waarvoor 
regelmatig teruggerapporteerd wordt, zonder dat er al te veel narigheid meer uit komt. Het zou mooi 
zijn als wij nu op de weg omhoog zijn.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Voor mij is het toegespitst op één punt. Er is al heel 
veel over gezegd. Anderhalve week geleden hebben de heer Dercksen en ik contact opgenomen met de 
gedeputeerde over de kwestie van de termijn die de bewoners kregen, samen met BK, om te reageren 
op het conceptsaneringsplan. Dat was van 4 tot 6 februari. Dat was te kort. Wij hebben toen allebei 
van de gedeputeerde gevraagd om daaraan iets te doen. Als ik het goed begrepen heb en goed ingelicht 
ben, dan was de eerste reactie richting de bewoners: "U krijgt niet meer tijd, want wij willen per 1 
april beginnen". Dat was toen nog vanuit de situatie van dat moment geredeneerd. Het is te danken aan 
het feit dat Bosatex te laat was, dat de bewoners en BK nu langer de tijd hebben – ik meen tot 11 
februari – om te reageren. Als ik ongelijk heb, hoor ik het graag. Mijn oproep aan de gedeputeerde is: 
probeer bij dat soort spanningsvelden het voordeel van de twijfel aan de bewoners te geven. 
Uiteindelijk zijn wij helaas genoodzaakt om later te starten met die sanering. Probeer te vermijden dat 
er op een essentieel moment aanleiding zou kunnen zijn, zowel voor de bewoners als voor BK, om te 
zeggen dat zij in een bepaald tijdsbestek geen oordeel kunnen vellen. Probeer ook in toekomstige 
momenten te waarborgen dat zij maximaal inhoudelijk kunnen reageren. Dat wilde ik nog graag 
meegeven aan de gedeputeerde.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Zwijgen is goud, maar spreken is zilver. In 
de politiek is communicatie van levensbelang. Ik wil deze gelegenheid, deze interpellatie, graag 
aangrijpen om een oproep te doen aan het college om meer nieuwsbrieven, meer communicatie rond te 
sturen over dit soort kwesties. Wij hebben gemerkt bij de stankoverlast in Bunschoten dat het heel 
handig is om zowel de politici als de burgers regelmatig te informeren. Dat geldt ook voor dit dossier. 
Als u denkt dat het tijd is om zo langzamerhand een notitie te schrijven, dan is die notitie 
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waarschijnlijk twee weken daarvoor al nodig geweest. Ik roep het college op om ons beter te 
informeren en niet te wachten tot een fractie een interpellatie aanvraagt.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb even een vraag aan de heer De Heer. 
Bent u het met mij eens dat het interpellatiedebat een mogelijkheid is die vlijmscherp is en niet bot en 
dat wij op dit dossier misschien niet de resultaten zouden hebben behaald als die mogelijkheid niet zou 
hebben bestaan?

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Ik kom aan het tweede deel van mijn 
termijn die ik uitspreek richting de PVV. U heeft mijn oproep van net verkeerd begrepen. Ik heb wel 
zin in interpellatiedebatten en in inhoudelijke wisselingen over van alles en nog wat. Ik vind echter dat 
je van interpellaties geen vragenhalfuurtjes moet maken. De vorige interpellatie in december was een 
interpellatie. Tot nog toe is de interpellatie van vandaag echter een vragenhalfuurtje. Heel veel 
collega's hebben daaraan vragen toegevoegd. Ik vind dat wij onderscheid moeten maken tussen een 
vragenhalfuurtje, in commissieverband en in PS-verband, en het instrument van de interpellatie. Ik 
roep de collega's op om iets vragenhalfuurtje te noemen als het een vragenhalfuurtje is en een 
interpellatie als echt dat instrument nodig is. Deze interpellatie heeft mij nog niet overtuigd dat dit een 
interpellatie zou kunnen heten.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Bijna altijd staan de heer De Heer en ik schouder aan 
schouder. In dit geval moet ik echter tegen hem zeggen dat dit de orde is zoals die wij hebben 
vastgesteld. Als je iets wilt veranderen, dan is er maar één middel. Als je iets vergezeld wilt doen zijn 
van een motie, dan heet dat een interpellatie. Anders zou het gewoon een vragenhalfuurtje zijn.

De heer DE HEER (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij handig dat wij die spelregel 
veranderen, zodat wij een motie vreemd aan de orde gaan invoeren en wij niet per se een interpellatie 
nodig hebben om een motie te kunnen indienen. Als wij dat kunnen toevoegen aan een volgend 
huishoudelijk reglement, dan vind ik dat handig. Vaak is het zo bij een interpellatie dat als een fractie 
geen meerderheid achter zich krijgt, zij het daarna nog een paar keer probeert en dat wij dat dan een 
interpellatie noemen. Volgens mij gold dat voor het vorige onderwerp en geldt dat ook voor dit 
onderwerp. Wij lopen het gevaar dat als iemand zijn zin niet krijgt, hij elke keer daarna met een 
interpellatie komt om alsnog zijn zin te krijgen. Dat is de oproep die ik wil doen in deze laatste 
statenvergadering in deze periode: laten wij voor een volgende periode invoeren dat wij wel een motie 
kunnen indienen bij een vragenhalfuurtje. Dat zou volgens mij heel veel onnodige interpellaties 
voorkomen.

De VOORZITTER: Het komt allemaal aan de orde, maar nu niet. Er zijn geen andere fracties die nog 
het woord wensen te voeren. Ik kijk vol verwachting naar de gedeputeerde.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Er is nog een aantal vragen gesteld over 
hoe dit verder gaat en dergelijke.
De heer Dercksen vroeg hoe het in dit proces zit met de ondersteuning van BK en de bewoners. Ik heb 
mij net even laten informeren. Er is twee keer € 5.000 toegezegd. Er zijn nog geen signalen, zowel van 
de bewoners als BK, dat dit niet voldoende zou kunnen zijn om op deze wijze de ondersteuning te 
verlenen bij het nader formuleren van het saneringsplan of in elk geval het onderzoeken daarvan.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Stel dat die signalen er wel komen – ik kan mij 
voorstellen dat het doornemen van twee keer 500 bladzijden wat tijd met zich meebrengt –, hoe 
ruimhartig gaat u daarmee dan om?

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik ga ermee om zoals ik in dit dossier 
altijd redelijk ruimhartig ben geweest. Wij gaan de discussie aan over de vraag of wij daar een mouw 
aan kunnen passen.

De heer DERCKSEN (PVV): Mag ik dat inschatten als een positieve grondhouding?
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De heer DE VRIES (gedeputeerde): Ja, misschien wel.
De VVD heeft gevraagd hoe het precies zit met het informeren van de gemeente. Er is een beleidsteam 
waarin intensief tussen RUD, provincie en gemeente wordt samengewerkt, waardoor, als er iets 
gebeurt – zoals vandaag, nu wij vaststellen dat het saneringsplan niet voldoet aan onze eisen –, per 
direct de gemeente en de ODRU daarvan op de hoogte worden gesteld. Er zijn wat dat betreft heel 
korte lijnen om de gemeente op de hoogte te stellen.
U vroeg of het OM ook is betrokken. Dat is nog steeds zo, vandaar dat wij ook dat strafrechtelijk 
vooronderzoek doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het feit dat het saneringsplan te laat is 
ingediend. Ook op het moment dat er daadwerkelijk de bodem ingegaan wordt, is het OM aanwezig 
om mee te kijken en feiten te constateren die kunnen wijzen op wat er boven komt.
U hebt evenals andere fracties gevraagd hoe het precies zit met het stilleggen van het bedrijf, ook in 
het licht van de vervuilde lucht die bij de woningen van de studenten is aangetroffen. Per begin januari 
is de machine die PER gebruikt al stilgelegd – ik heb dat volgens mij ook al in de commissie gemeld. 
Dat is expres zo gedaan om ervoor te zorgen dat die stoffen niet meer op die manier kunnen worden 
gebruikt in de installatie en er op die manier niet meer die dampen kunnen ontstaan. Die machine ligt 
bij mijn weten nog steeds stil. Kleding die gereinigd moet worden met PER wordt op een andere 
locatie afgehandeld. Er wordt nu op de locatie van Van Boordt in Doorn nu alleen nog met stoom 
gereinigd. Daarop heeft de ODRU toezicht.

De PvdA had een vraag over mijn opmerking dat het niet per se een milieudelict hoeft te zijn, maar dat 
wij dat wel vinden. Het kan best zijn dat het wel een milieudelict is en dat het OM dat uiteindelijk ook 
gaat vaststellen, maar ik heb dat bedoeld in de zin van: voor het saneringsplan en het komen tot de 
sanering doet het er in feite niet toe of het wel of niet een delict is. Het gaat erom dat het saneringsplan 
de tools geeft om daadwerkelijk goed te kunnen saneren en ervoor te zorgen dat de bron en de pluim 
zo goed mogelijk worden opgeruimd zodat het weg is. Dat heb ik er feitelijk mee bedoeld te zeggen.

Het CDA heeft gevraagd of Van Boordt aansprakelijk is. Hij is en blijft aansprakelijkheid. Dat lijkt een 
helder geval. Tenslotte is het bedrijf op die locatie al jaren actief en heeft het bedrijf daarmee ook de 
bodemverontreiniging veroorzaakt. U vroeg ook wat dat zou kunnen betekenen voor de waarde van de 
woningen van de mensen die er omheen wonen. Wij moeten ons wel realiseren dat het saneringsplan 
ertoe moet leiden dat er een sanering plaatsvindt die zodanig is dat de totale bron wordt weggenomen, 
zodat dat niet leidt tot een waardevermindering van de woningen. Hetzelfde is het geval met de 
woningen die wij opkopen. Die moeten op een gegeven moment ook weer worden teruggezet in de 
markt. Daar moet dan ook een schonegrondverklaring bij worden afgegeven. Dat wat geldt voor de 
woningen die wij opkopen, geldt net zo goed voor de woningen van de mensen die aangrenzend 
wonen aan de andere zijde van de stomerij.

Mevrouw BLOM (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik had nog aanvullend de vraag of wij het dan met 
die zeven studenten nu hebben gehad. In december dachten wij te weten welke panden en welke 
mensen er last van hebben gehad. Kan het zijn dat wij nu over een maand opnieuw verrast worden of 
hebben we het nu echt daadwerkelijk gehad?

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan daarover geen uitspraken doen. 
Dat is heel erg lastig. Op dit moment worden er opnieuw binnenhuismetingen gedaan, ook in de 
huizen naast de stomerij, om te kijken in hoeverre daar wel of niet dampen en dergelijke zijn. Ook in 
de situatie van wat er bij de studenten is gebeurd, is nog steeds onduidelijk of dit te maken heeft gehad 
met het in bedrijf zijn van de PER-machine zelf of dat het te maken heeft met de historische vervuiling 
die een uitdamping geeft naar boven toe. Het is op dit moment nog niet vast te stellen. Ik kan daarvoor 
dus ook geen garanties afgeven.

Mevrouw BLOM (PvdA): Zou het dus ook niet kunnen dat het per ongeluk in Driebergen wel het 
geval is, terwijl eerder werd vastgesteld dat het daar niet boven de norm lag? Of kan dat gewoon niet, 
omdat men daar een andere reinigingssituatie heeft?
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De heer DE VRIES (gedeputeerde): De situatie in Driebergen is vergelijkbaar, maar daar is geen 
sprake van humane risico's. Wel hebben wij ook inmiddels daar naar het saneringsplan gekeken en 
hebben wij ook daar de nodige kanttekeningen bij. Dat zal in het vervolgtraject dus ook nog worden 
opgenomen met Bosatex.

De SP stelde de vraag of we er niet voor kunnen zorgen dat er wat meer ruimte kan worden 
gewaarborgd in het licht van het toetsen van bijvoorbeeld het saneringsplan en dergelijke. Op een 
gegeven moment zaten wij aan de ene kant in een soort tijdsklem. Aan de ene kant wil je zo snel 
mogelijk aan die sanering kunnen beginnen, omdat je ook zoiets hebt van: hoe langer we wachten, dan 
geeft dat Bosatex de gelegenheid om te zeggen: "Wij moesten per se voor die datum iets leveren, dus 
wij gaan nu verhalen op jullie." Dat is het juridische traject dat een klem zet op dat verhaal. Aan de 
andere kant heeft Bosatex tegen ons gezegd: "Moet je horen, wij leveren die stukken op tijd aan en per 
1 april gaan wij gewoon aan de slag". Wij hebben geprobeerd om, zo goed en zo kwaad als het kon, 
voldoende ruimte in te zetten, ook binnen onze eigen organisatie, om een rapport te kunnen 
beoordelen. Het feit alleen al – dat heeft u correct geconstateerd – dat zij te laat waren met de 
aanlevering daarvan, heeft ervoor gezorgd dat er meer tijd beschikbaar was, waardoor er nu al een 
eerste toetsing door BK is gekomen die wordt meegenomen, samen met de RUD. Ik denk dat dat de 
lucht creëert om straks ook in dat gezamenlijke gesprek met Bosatex aan te geven dat dit er echt nog 
in zou moeten qua additioneel onderzoek, om ervoor te zorgen dat er een gedegen saneringsplan komt 
te liggen dat de toets der kritiek kan doorstaan.

De ChristenUnie vroeg of we geen nieuwsbrief moeten gaan schrijven. Ik ken de nieuwsbrieven die 
wij ook wel eens in Bunschoten-Spakenburg hebben gemaakt. Vanuit de ambtelijke organisatie is er 
een constante lijn met de omwonenden over wat er speelt, over hoe het met het saneringsplan gaat en 
dat soort dingen. Daarover is direct gecommuniceerd, ook vandaag, ook dit weekend zelfs nog. Wat 
dat betreft wordt er voldoende geïnformeerd. Ik vind dat je in dit geval niet hele nieuwsbrieven voor 
de hele buurt van Doorn moet opstellen. Ik vind echt dat het moet gaan om de direct omwonenden, die 
er een direct belang bij hebben om goed op de hoogte te zijn van wat er wel en niet speelt. Dat vindt 
op dit moment plaats. Ik denk dat wij de informatievoorziening daarmee voldoende op orde hebben.

De VOORZITTER: Ik kijk even rond voor de laatste ronde.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik wandel hier nog even naartoe, omdat ik een 
motie heb ingediend om het toezicht op de exploitant nog eens onder de loep te nemen. Ik heb een 
aantal voorbeelden gegeven van door de jaren heen waarbij er grote overschrijdingen zijn geweest van 
de PER-concentraties in de bovenwoning. Ik denk dat er veel is misgegaan. Dat hebben wij wel 
kunnen horen in de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug. Mijn vraag is: gaat u de motie steunen? 
Kunnen we niet eens kijken hoe het toezicht op deze exploitant in de afgelopen jaren geweest is? Ik 
doel dan niet op de laatste paar jaren, maar veel verder terug. We hebben daarover, gelet op alle 
notities en op alle rapporten die wij hebben gezien, de grootste twijfel.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het is een beetje een vreemde motie, als 
je het zo mag zeggen. U vraagt namelijk feitelijk dat wij een andere uitvoeringsorganisatie laten 
onderzoeken, terwijl dat eigenlijk een taak zou moeten zijn van de gemeente. De gemeente is tenslotte 
het bevoegd gezag van die uitvoeringsorganisatie. Je zou dus mogen verwachten dat een dergelijke 
motie dan ook in de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug aan de orde zou moeten zijn en dat daar 
het besluit moet worden genomen om een dergelijk onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Ik vind 
het dan ook niet de rol noch de plaats voor ons om dat te laten doen. Dat zou namelijk betekenen dat 
wij een soort toezichthoudende taak hebben ten opzichte van de ODRU. Dat is niet aan de orde. De 
RUD en de ODRU zijn twee gelijkwaardige partners op het gebied van toezicht en handhaving. Ik 
vind dit lastig. Ik vind het ook, in het licht van de verhoudingen waarin wij op dit moment werken, 
niet verstandig om het op die manier te doen. Ik raad u aan, als u dit echt wilt, om dit via de 
gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug te proberen in te steken en er daar voor te zorgen dat u een 
dergelijk onderzoek krijgt.
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De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Net als bij een ander onderwerp hebben wij hier 
het Interbestuurlijk Toezicht, dat ook in dit soort milieuzaken zou kunnen worden toegepast. Ik denk 
juist dat het goed is dat de provincie daar eens goed naar kijkt. Daarvoor is het Interbestuurlijk 
Toezicht er; daarvoor is het bedacht. Sinds 2001 is de PER-concentratie namelijk te hoog. Er zijn dus 
mensen die niet een paar weken in slechte lucht hebben gewoond, maar het is al het geval sinds 2010, 
sinds die studentenwoningen daar zijn gerealiseerd. Dan hebben wij het over vier, vijf jaar. Ik vind dat 
onverantwoord. Het is klaarblijkelijk gebeurd. Het een keer per jaar controleren door de ODRU of 
haar voorgangers is niet voldoende gebleken om de heer Van Boordt binnen de regels van de wet te 
houden. Als wij tien, vijftien jaar overschrijding en overtredingen vaststellen, dan is het misschien 
toch wel een keer tijd om te kijken of het functioneren van de ODRU wel in orde is.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Het enige wat ik kan doen met deze 
motie, is hem doorgeleiden naar het gemeentebestuur van Utrechtse Heuvelrug, met het verzoek of zij 
een dergelijk onafhankelijk onderzoek wil instellen. Ik vind het niet verstandig dat de provincie zelf 
een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar het functioneren van de ODRU. Dat zet de 
verhoudingen scheef. We zijn wat dat betreft ook partners. Ik zou dat echt op deze wijze afraden. Ik 
snap het wel; laten wij daarover eerlijk zijn. Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij er echter wel om: 
wie controleert wie? Ik vind dit echt een bevoegdheid van het gemeentebestuur van Utrechtse 
Heuvelrug om te kijken of hun eigen uitvoeringsorganisatie wel of niet voldoende heeft 
gefunctioneerd.

De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Mijn vraag aan de heer Dercksen is de volgende. 
Natuurlijk zijn er studenten uit hun kamers gezet. Ik ken ze overigens allemaal bij naam. U hebt geen 
vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug. Als ik u nu zou vragen om deze 
motie daar in te brengen middels partijen in de gemeenteraad die dat best zouden willen steunen, is dat 
dan wat u betreft akkoord?

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ja, het doel heiligt de middelen. Waar dat 
onderzoek ook gedaan wordt, het zou mij een lief ding waard zijn. In mijn perceptie, als ik alles lees 
wat ik hier heb, dan denk ik dat het is misgegaan. De vraag is of het misschien op andere terreinen 
binnen het werkgebied van de ODRU ook is misgegaan. Er zijn namelijk wel mensen uit hun huis 
gehaald omdat de luchtkwaliteit niet voldoet. Dat is niet niets. Als u het kunt regelen in de 
gemeenteraad … Ik weet niet hoe de verhoudingen in de gemeenteraad liggen, maar als u dat kunt 
regelen dan is dat prima. We hebben hier natuurlijk wel een instrument, het Interbestuurlijk Toezicht, 
dat dat ook regelt.

De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dat is een herhaling van het standpunt, waarbij ik 
moet onderschrijven wat de gedeputeerde aangeeft: het toezicht op de ODRU is in eerste instantie een 
taak van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wat mij betreft laten wij het aan de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug om dat toezicht uit te voeren.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Misschien in aanvulling daarop: in de 
laatste raadsvergadering is door het gemeentebestuur een toezegging gedaan dat er een feitenrelaas zou 
komen over wat er in de afgelopen periode is gebeurd vanuit het toezicht. Dat komt ook al voor een 
belangrijk deel tegemoet aan wat hier in die motie feitelijk wordt verzocht.

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Vanuit een heel andere hoek wil ik kijken of 
de heer Dercksen er op die manier naar zou willen kijken. We zijn bezig om de RUD en de ODRU 
samen te voegen, zodat wij één regionale uitvoeringsdienst krijgen. Mijn angst is als volgt: stel dat je 
zoiets zou doen vanuit de provincie en dat je daarmee in feite vanuit de RUD dan zo'n gigantische 
druk legt op de relatie tussen de RUD en de ODRU dat juist die samenvoeging die eventuele 
processen die fout zouden zijn bij de ODRU op termijn zou kunnen verbeteren daarmee 
problematiseert. Heeft u daaraan gedacht bij het opstellen van uw motie?
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De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ja, vandaar dat er ook staat dat wij pleiten voor 
een onafhankelijk onderzoek.

De heer HOEFNAGELS (D66): Ja, maar dan is het toch namens een partij die 'leading' is in de RUD. 
Daar moet de ODRU dan naartoe. Er was in de afgelopen jaren al heel veel gedoe. Daarom is het niet 
gelukt. Wij willen nu dat het wel gaat lukken. Dan zou het mooi zijn als de provincie daarvan zegt dat 
wij een jaartje wachten. Straks, als alles achter de rug is en de RUD en ODRU samen zijn, zou je het 
hele proces kunnen verbeteren.

De heer DERCKSEN (PVV): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben niet bang voor gedoe. Ik ben bang dat er 
misschien nog wel andere dossiers liggen waarbij er net zo laks is opgetreden als in het dossier dat ik 
hier in handen heb, namelijk het geval van Van Boordt. Dan vind ik gedoe minder belangrijk dan dat 
er snel zicht komt op het functioneren en op het toezicht van dit soort ondernemers.

De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Dan staan wij er iets anders in.

De heer JOUSTRA (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wat mij betreft blijf ik bij het voorstel om dit door 
de gemeenteraad te laten oplossen. Als de heer Dercksen ontevreden is over hoe de gemeenteraad dat 
oppakt, dan kan hij de motie alsnog hier gebruiken.

De VOORZITTER: Ik denk dat uw standpunt helder is, maar de indiener denkt daar anders over.

De heer DE VRIES (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan er niet zo heel veel aan toevoegen, 
anders dan dat ik heb aangegeven dat vanuit de bestuurlijke verhoudingen de gemeenteraad als eerste 
aan zet is om de ODRU te laten onderzoeken en daartoe aanleiding te vinden. Ik moet de motie 
ontraden.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering voor enkele minuten. De stemlijsten worden nu 
uitgedeeld. Ik wil heel kort naar de stemverklaringen en de stemmingen. De vergadering is geschorst.

Schorsing van 21.48 uur tot 21.55 uur.

De VOORZITTER: Dames en heren, de vergadering is heropend.

Stemverklaringen.

De heer KOCKEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Bij motie M4 zullen wij tegenstemmen. Dat heeft 
vooral met het moment te maken, want in de kern zijn wij het wel eens met de motie. Nu is echter niet 
het meest geschikte moment om deze uitspraak te doen. Wij wachten eerst even de evaluatie af.
Wij zullen ook tegen motie M8 stemmen, omdat wij vinden dat nu primair de gemeente aan zet is en 
de VVD niet de provincie het gemeentelijk initiatief wil laten overdoen. Dit is echt de 
verantwoordelijkheid van de gemeente.

De heer DE KRUIJF (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben een stemverklaring over motie M7. 
Regelmatig krijgen wij een voortgangsrapportage over de resultaten van de EBU. Het gaat 
tegenwoordig om vele honderden banen per jaar. Wij zijn daar tevreden mee, ook omdat er in de 
laatste jaren een heel duidelijke koppeling is met die opgeleverde banen. Wij zijn er zeer tevreden mee 
en kunnen er uitstekend mee uit de voeten. Wij hebben daarom geen behoefte aan motie M7.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben drie stemverklaringen, 
waarvan de stemverklaring voor de moties M5 en M6 hetzelfde luidt, namelijk dat dit niet het moment 
is om ons uit te spreken. Wij wachten op een volledig PS-voorstel.
Wij hebben ook een stemverklaring voor motie M8. Wij zullen tegen motie M8 stemmen. Wat ons 
betreft moet dit worden opgepakt door de gemeente. Als dat niet gebeurt binnen drie maanden, dan 
zouden wij hier vandaan actie moeten ondernemen op dit onderwerp.
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De heer HOEFNAGELS (D66): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben bij dezelfde punten een 
stemverklaring. Voor de moties M5 en M6 betreurt D66 de wijze waarop het college dit proces heeft 
doorlopen. Wij zullen het komende statenvoorstel echter positief tegemoet treden.
D66 is van mening dat motie M8 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug moet worden opgepakt. Daarom 
zullen wij ook tegen motie M8 stemmen.

De VOORZITTER: Heb ik het goed begrepen dat u tegen de moties M5 en M6 bent?

De heer HOEFNAGELS (D66): Ja, ik dacht al dat ik dat niet had gezegd. Inderdaad, dat hebt u goed 
begrepen.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Mijnheer de Voorzitter! Een aantal stemverklaringen. Wij zullen 
voor motie M2 stemmen, met de vermelding dat in het debat is aangegeven dat de eerste bullet van de 
mening … Desalniettemin hebben wij het overnemen door het college begrepen als in relatie tot 
bindingseisen.
Motie M3 zullen wij niet steunen, omdat het dictum "al het mogelijke te doen" wel erg onbegrensd is. 
Wij steunen echter de gedachte van de motie dat het college zich ervoor moet inzetten om de 
gemeenten bij te staan bij het huisvesten van statushouders wel.
Motie M7. Wij steunen het doel. De informatie kan ook beter en die ontvangen wij graag, maar wij 
willen dat niet overreguleren met een heel administratief systeem, inclusief elk kwartaal.
Wij snappen de inhoud van motie M8. De toelichting van de gedeputeerde delen wij ook. Wij zullen 
deze motie doorgeleiden naar onze fractiegenoten in de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De VOORZITTER: U bent dus ook tegen de twee laatste moties.

De heer BEKKERS (GroenLinks): Dat is correct.

De heer MEIJER (SP): Mijnheer de Voorzitter! Aan het einde van een zware dag wil ik graag 
vaststellen dat het zo jammer is dat zo veel fracties tegen allerlei voorstellen zijn. Daaraan gekoppeld: 
natuurlijk is er de positieve insteek van de SP. Wij zullen namelijk bij alle keuzes van vanavond voor 
stemmen.

De heer SCHADDELEE (ChristenUnie): Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn nog een beetje 
verbouwereerd, maar laten we toch maar doorgaan. Wij hebben een stemverklaring bij de moties M5 
en M6. Wat betreft de ChristenUnie gaat er geen provinciaal geld naar de Tourstart. Materieel gezien 
bereiken wij met beide moties hetzelfde. Wij zijn dus voor beide moties.
Wij zijn tegen motie M8, met name omdat wij de verhouding tussen de ODRU en de RUD niet 
nodeloos onder druk willen zetten. Wij zijn bang dat deze motie dat wel doet.

De VOORZITTER: De SGP is nog steeds afwezig.

Mevrouw HOEK (50Plus): Mijnheer de Voorzitter! 50Plus zal bij motie M4 tegenstemmen, met 
dezelfde verklaring als de VVD hierbij heeft. Ook 50Plus vindt dat er wel veranderingen moeten 
komen in het systeem, maar wij vinden het nu te vroeg. Wij wachten de evaluatie af.

De heer VAN DER STEEG (PvdD): Mijnheer de Voorzitter! Amendement A2 omtrent de N411 en de 
veiligheidsaudit steunen wij van harte. Veiligheid leggen wij in dit geval wel integraal uit. Dat 
betekent de veiligheid voor mens en dier en dus ook de komst van een goede faunabosschage.

De VOORZITTER: Motie M2 komt niet in stemming, omdat die is overgenomen.

Stemmingen.
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De VOORZITTER: Ik zal alle partijen noemen en in hoog tempo proberen om de stemming te laten 
plaatsvinden. Overigens zijn er 45 leden aanwezig. De heren Van Wikselaar en De Vries zijn afwezig. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het initiatiefvoorstel 
Roetkaart vanuit de ChristenUnie en de SP, PS2014PS14. Tegen het voorstel hebben gestemd de 
fracties van VVD, CDA en PVV.

De VOORZITTER: Voor het amendement A1, verbetering verkeersveiligheid N411oké, noordelijk 
fietspad nee, is hoofdelijke stemming aangevraagd. De stemming begint bij nummer 38, de heer 
Thonon.

Provinciale Staten aanvaarden amendement A1 bij hoofdelijke stemming, met 23 stemmen voor en 22 
stemmen tegen. Voor het amendement hebben gestemd de heer Thonon, mevrouw Van Viegen, de heer 
Bekkers, mevrouw Blom, mevrouw Boelhouwer, de heren Boer, Boerkamp, Driehuijs, Essousi en 
Fastl, mevrouw Van de Gein, de heren De Heer en Hoefnagels, mevrouw Hoek, de heren Kiliç, De 
Kruijf, Lutfula, Meijer, Nugteren, Peters, Schaddelee, Smakman en Van der Steeg. Tegen het 
amendement hebben gestemd de heren Tuijnman en Ubaghs, mevrouw Vlam, de heren Weierink, 
Westerlaken en El Yassini, mevrouw Alsem, de heer Barneveld Binkhuysen, mevrouw Broere, de 
heren Buiting en Dercksen, mevrouw Doornenbal, de heren Germs, Graaff, IJssennagger, Jacobs, 
Joustra, Kocken en Konings, mevrouw Nap, de heer Van Oosterom, mevrouw Smit.

Provinciale Staten aanvaarden amendement A2.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het statenvoorstel Plan 
verbeteren verkeersveiligheid N411 Utrecht – Bunnik, PS2015MME01.

Provinciale Staten aanvaarden motie M1.

De VOORZITTER: Motie M2 is ingetrokken, omdat de gedeputeerde heeft toegezegd de motie over te 
nemen.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het statenvoorstel 
Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt 2008, PS2015WMC01, 
met de aantekening dat de fractie van de PvdD geacht wordt tegengestemd te hebben.

Provinciale Staten verwerpen motie M3. Voor de motie hebben gestemd de fracties van PvdA, SP, 
ChristenUnie en PvdD.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig het statenvoorstel 
Aanpassing regelgeving waterschappen, PS2015RGW01.

Provinciale Staten aanvaarden motie M4. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van VVD, CDA, 
ChristenUnie en 50Plus.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het statenvoorstel IGP-realisatieplan Lunet aan de Snel, PS2015RGW02.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het statenvoorstel Vaststellen archiefverordening provincie Utrecht 2014, PS2015BEM01.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 
het statenvoorstel Verlenging overeenkomst accountantscontrole EY, PS2015BEM02.

De VOORZITTER: Wij gaan nu over tot stemming over een aantal moties die zijn ingediend bij de 
interpellaties. De moties M5 en M6 komen omgekeerd in stemming vanwege de verstrekkendheid.
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Provinciale Staten verwerpen motie M6. Voor de motie hebben gestemd de fracties van PVV, SP, 
ChristenUnie en PvdD.

Provinciale Staten verwerpen motie M5. Voor de motie hebben gestemd de fracties van PVV, SP, 
ChristenUnie en PvdD.

Provinciale Staten verwerpen motie M7. Voor de motie hebben gestemd de fracties van SP en PvdD.

Provinciale Staten verwerpen motie M8. Voor de motie hebben gestemd de fracties van PVV, SP en 
PvdD.

De VOORZITTER: De interpellatie over de gemeente Houten is ingetrokken.

Sluiting.

De VOORZITTER: Dames en heren, ik heb nog een paar dingen voor u. Dit was de laatste reguliere 
vergadering. Gezien het tijdstip zal ik daaraan op dit moment weinig tijd besteden, alhoewel een aantal 
van u natuurlijk had verwacht dat ik even een evaluatie van de afgelopen vier jaar zou geven. Die 
houdt u tegoed. We komen namelijk nog een paar keer bij elkaar in verband met het afscheid. Ik dank 
u wel heel, heel hartelijk voor al het werk dat u de afgelopen jaren samen hebt verzet en voor de sfeer 
waarin dat mocht plaatsvinden. In de komende weken zal ik met heel veel interesse uw activiteiten 
volgen. Die zullen echter grotendeels buiten dit huis plaatsvinden. Ik wens u daarbij allen heel veel 
succes.

Wij zien elkaar weer op 20 maart voor een informeel afscheid en op 24 maart voor een officieel 
afscheid.
Ik vraag uw aandacht voor het feit dat de website www.kiesjouwutrecht.nl in de tussentijd in de lucht 
is en zeer het bekijken waard is. Besteed daaraan vooral aandacht.
Ik maak u attent op het feit dat op 25 februari de officiële start is van de projectie op het gebouw. U 
ontvangt daarvoor nog een uitnodiging. Daarvan moet u genieten.

Verder heb ik nog twee punten. Het eerste punt is dat bij de WOB straks nog iets geschonken wordt, 
als u daar zin in heeft. Ik wens u allen een heel goede thuiskomst. Graag tot ziens.
De vergadering is gesloten.

Einde van de vergadering om 22.16 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 24 maart 2015.

De voorzitter,

De griffier,
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