
Beantwoording Technische vragen VJN en Kadernota - PS 10 juli 2019  

Technische vraag GroenLinks: 
Op pagina 67 van de voorjaarsnota staat een overzicht van niet opgenomen claims/bijstellingen, 
waaronder in programma 6 de matchmaker tbv cultuureducatie van het VMBO (uitvoering motie 061 
aanvaard op 5 juli 2018).  
Dat deze claim niet is opgenomen verbaast ons zeer.  
In de begroting 2019 is aangegeven dat GS bij de voorjaarsnota met een voorstel komt. Dat dit relatief 
lage bedrag nu weer niet is opgenomen is voor GroenLinks een niet acceptabel voorstel voor de 
uitvoering van een motie. Aanvullend: de matchmaker is voor 3 jaar aan het werk, in het kader van 
o.a. goed werkgeverschap is het zeer onwenselijk daar een gat in te laten vallen. We nemen dan ook 
aan dat het een vergissing is, of dat er een andere intentie achter zit. 

  

De claim inzake matchmaker cultuureducatie VMBO is niet in de Voorjaarsnota 2019 opgenomen, 
vanwege onvoldoende algemene middelen. Dat betekent niet dat het project stopgezet wordt, maar 
dat de gedeputeerde op zoek is gegaan naar een alternatieve manier om het project te financieren. 
Voor 2019 wordt verwacht dat er voor dit project voldoende ruimte zal ontstaan door lagere 
vaststellingen van (subsidie)verplichtingen uit voorgaande jaren.  

  

  

Technische vraag SP (uit verslag BEM): 

De heer Eggermont heeft begrepen dat er 340.000 wordt gestort in de reserve weerstandvermogen. 
Dat komt voort uit het programma energiebesparende maatregelen. Wordt het risico minder, gaat het 
geld dan weer terug naar het programma energiebesparende maatregelen? Dit geld gaat dan toch 
niet naar de algemene reserve? 

Wanneer Strijk aan het woord is, staat in het verslag: Hij zal schriftelijk terugkomen op de vraag over 
de 340.000 weerstandvermogen. 

De storting betreft het afdekken van het risico dat de provincie is aangegaan met een garantstelling 
voor een lening om het appartementencomplex Hamershof te verduurzamen. Dat risico staat nog in 
de boeken.  

Periodiek wordt bekeken of de omvang van de reserve weerstandsvermogen afdoende is om de 
risico’s af te dekken die de provincie is aangegaan. Indien de omvang van de risico’s het toestaat, 
wordt de reserve weerstandsvermogen verminderd waardoor middelen vrijvallen. De allocatie van de 
vrijgekomen middelen ligt bij PS, maar doorgaans vervallen ze aan de algemene middelen. 

  

 



Programma Lasten 2020 Baten 2020 Saldo 2020 Lasten 2021 Baten 2021 Saldo 2021
***     PD1       1. Ruimtelijke ontwikkeling 12.953.000  12.953.000 8.508.500  8.508.500
***     PD2       2. Landelijk gebied 50.191.000 3.795.000- 46.396.000 53.592.000 1.471.000- 52.121.000
***     PD3       3. Bodem, water en milieu 21.277.000 4.031.000- 17.246.000 14.232.000 1.275.000- 12.957.000
***     PD4       4. Economie en energie 10.620.000 50.000- 10.570.000 8.255.000 40.000- 8.215.000
***     PD5       5a. Bereikbaarheid (excl. OV) 83.539.000 1.358.000- 82.181.000 71.625.000 1.358.000- 70.267.000
***     PD51      5b. Bereikbaarheid Openbaar verv 157.591.623 30.253.000- 127.338.623 154.752.623 29.396.000- 125.356.623
***     PD6       6. Cultuur en erfgoed 17.241.000 1.527.000- 15.714.000 13.907.000 1.527.000- 12.380.000
***     PD7       7. Bestuur en middelen 12.591.000 370.000- 12.221.000 12.551.000 320.000- 12.231.000
***     PD90      Overhead 50.904.000 4.036.000- 46.868.000 50.164.000 5.710.000- 44.454.000
***     PD91      Algemene middelen 8.704.000 350.044.000- 341.340.000- 12.679.000 359.022.000- 346.343.000-
Totaal voor mutaties reserves 425.611.623 395.464.000- 30.147.623 400.266.123 400.119.000- 147.123



Programma
***     PD1       1. Ruimtelijke ontwikkeling
***     PD2       2. Landelijk gebied
***     PD3       3. Bodem, water en milieu
***     PD4       4. Economie en energie
***     PD5       5a. Bereikbaarheid (excl. OV)
***     PD51      5b. Bereikbaarheid Openbaar verv
***     PD6       6. Cultuur en erfgoed
***     PD7       7. Bestuur en middelen
***     PD90      Overhead
***     PD91      Algemene middelen
Totaal voor mutaties reserves

Lasten 2022 Baten 2022 Saldo 2022 Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 2023
7.579.000  7.579.000 7.579.000  7.579.000

51.915.000 1.019.000- 50.896.000 40.237.000 71.000- 40.166.000
15.060.000 1.275.000- 13.785.000 13.782.000 1.275.000- 12.507.000

8.143.000 36.000- 8.107.000 8.101.000 36.000- 8.065.000
71.625.000 1.358.000- 70.267.000 71.625.000 1.358.000- 70.267.000

152.197.532 29.562.000- 122.635.532 151.091.532 29.562.000- 121.529.532
13.907.000 1.527.000- 12.380.000 13.907.000 1.527.000- 12.380.000
12.532.000 320.000- 12.212.000 11.959.000 320.000- 11.639.000
51.416.000 5.710.000- 45.706.000 49.559.000 5.710.000- 43.849.000
16.856.000 369.098.000- 352.242.000- 21.034.000 369.098.000- 348.064.000-

401.230.532 409.905.000- 8.674.468- 388.874.532 408.957.000- 20.082.468-



Technische vragen ChristenUnie over Invasieve Exoten  

  

1. Vraag ChristenUnie: 

Beste mensen,  
 
Tijdens de RGW-vergadering, agendapunt Voorjaarsnota, is door diverse partijen het onderwerp Invasieve exoten 
ingebracht. Ontevredenheid over de achterblijvende middelen, en tekst over de ‘terugvaloptie’, die voor onze 
fractie onverwacht en niet voorzien uit de hoge hoed komt.  
In de begroting van 2019, pag 39, is een alinea opgenomen over Invasieve exoten:  
.... “Deze maatregelen financieren we vooralsnog voor uit het programma Agenda Vitaal Platteland. We maken de 
financiële consequenties in de Kadernota 2019 inzichtelijk”.  
 
Vragen:  
1. We hebben nog wat specifieker dan in de Voorjaarsnota omschreven staat, uitleg nodig over de hoogte van de 
onttrekking uit de reserve Landelijk gebied.  
Betreft dit het maximumbedrag? Of is er, zo ja hoeveel, nog financiële ruimte onder het plafond?  
2. De toezegging uit de Begroting pag 39 zien we niet terug in de Kadernota die nu voorlegt. Is dit een omissie?  
Zo nee, welke inhoudelijke e/o procedurele e/o financiële redenen ligt hieraan ten grondslag?  
 
Gr. Nelly de Haan (0644159619) - ChristenUnie 

 

2. Antwoorden  
Op vraag 1: 

Bij de behandeling van de kadernota 2019-2022 (juli 2018) is op basis van motie 52 een overbruggingsbedrag ad 
€ 300.000 voorgefinancierd vanuit de Reserve landelijk gebied. Dit werd beschouwd als het maximaal haalbaar te 
onttrekken bedrag uit deze reserve om daar mee geen beslag te leggen op het resterende budget voor andere 
doelen. Met de terugvaloptie wordt dus dit overbruggingsbudget bedoeld. Dit bedrag was bedoeld om in ieder geval 
de meest urgente maatregelen te kunnen nemen, tot het moment waarop de voor het programma benodigde 
budgetten beschikbaar zouden komen.  

      Op vraag 2: 

Bij de begroting (pag. 35)  is toegezegd om de financiële consequenties van de uitvoering van het Programma 
Invasieve exoten inzichtelijk te maken bij de Voorjaarsnota2019/Kadernota 2020-2023 . Om de benodigde middelen 
reeds in 2019 beschikbaar te krijgen is de claim (van € 1,26 mln. euro) ook ingebracht bij de Voorjaarsnota 2019 
(pag.19).  

Door het ontbreken van middelen in 2019 is de claim doorgeschoven naar de kadernota 2020-2023 (pag. 16). De 
kadernota is beleidsarm en daarom zijn de financiële consequenties niet opgenomen (ze worden wel gesignaleerd).  



Aanpassing N233 Rondweg-oost te Veenendaal 
 
Doelstelling 
 
Het betreft de realisatie van de wegverbreding N233 naar 2x2, tussen Wageningselaan en 
A12, met ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan / Van Essenlaan en aanpassing van 
de kruispunten van de N233 met Wageningselaan en De Smalle Zijde. Vanaf de Grift tot aan 
de A12 wordt een snelheidsregime ingesteld van 70 km/u. 
Met de uitvoering van dit project wordt een substantiële bijdrage geleverd  aan de afname 
van het totaal aantal voertuigverliesuren op de N233. Hierdoor vermindert het oponthoud 
gedurende de dag en vooral gedurende de spitsperiodes op werkdagen. Tevens verbetert de 
voorspelbaarheid van de reistijd en de bereikbaarheid van belangrijke woon-, werk- en 
winkellocaties 
 

Kenmerken 
Besluit PS  18 februari 2019 

Projectfase Voorbereiding 

Startjaar 2017 

Verwacht jaar afronding 2027 

 

 
Voortgang 
De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 24 januari 2019 geadviseerd om over te gaan tot 
verbreding van de N233 inclusief een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins 
Clauslaan/Van Essenlaan en hiervoor een bijdrage beschikbaar heeft gesteld. Provinciale 
Staten hebben op 18 februari 2019 eveneens daarmee ingestemd. Een en ander is 
bekrachtigd met de ondertekening van en bestuursovereenkomst d.d. 10 april tussen de 
provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal. 
Zoals nu is voorzien duurt de voorbereiding van het project tot 2024. De realisatie duurt tot 
2027. 

 
Financiën 

Totaal 
Krediet 
(bruto) 

Gerealiseerd 
t/m 2018 

Budget 
2019 

Realisatie 
2019 

Prognose 
eindstand 

Resultaat 

€ 59 mio - € 59 mio € 0,5 mio € 58,5 mio Diverse onderzoeken 
worden verricht 

 
Toelichting op financiën 
  
 

Partij Maatregel Totaal 

 Aanleg 
wegverbreding  

Ongelijkvloerse kruising Pr. 
Clauslaan / Van Essenlaan 

 

Provincie Utrecht 34,5 15,75 50,25 

Gemeente Veenendaal 2,5 * 6,25 ** 8,75 

subtotaal 37 22 59 *** 



 
 
 * is een inspanningsverplichting: geluidwerende voorziening 

** is inclusief de reeds toegezegde € 2 miljoen voor leefbaarheidsmaatregelen (raadbesluit 
gemeente Veenendaal 18 december 2017) en een bijdrage van FoodValley van € 1 miljoen, 
welke in 2025 beschikbaar komt. Het betreft een vast bedrag 

*** onzekerheidsmarge van 25%. Bedrag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag in de 
probabilistische kostenraming 

 
 

Risico’s 

Risico Beheersmaatregel 
Wegverbreding kan niet plaatsvinden door 
stikstofproblematiek aangaande N2000 
gebied 

vroegtijdig betrekken van gemeente en 
externe partijen bij onderzoeken en 
procedures. Gelijktijdig optrekken met 
project Rijnbrug in verband met 
gelijkwaardige problematiek 

N233 tussen de Grift en A12 wordt (met de 
ongelijkvloerse kruising) een racebaan   

In ontwerp specifieke aandacht voor 
ruimtelijke inrichting en 
verkeersvertragende maatregelen en laten 
toetsen door verkeerskundigen  

Verkeerschaos tijdens de realisatie  Opstellen van faseringsplan met 
calamiteiten maatregelen. Vroegtijdig 
informeren van gebruikers N233 over 
aankomende werkzaamheden 
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