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Programma U Ned – no-regret maatregelen, uitgangspunten en beoordelingskader

Bij de commissie waren er veel vragen over dit stuk. Allereerst is het velen niet duidelijk waarover nu precies een
besluit wordt genomen. Is over de € 15 miljoen al eerder besloten? Gaan PS met dit besluit impliciet akkoord met
de no-regret maatregelen? Hoe verhoudt zich dit stuk tot zaken als de Omgevingsvisie, RES-sen (o.a. rol van de
provincie daarbij) en REP; kortom de integrale afweging? Wat gebeurt er als er voor de no-regret maatregelen
meer geld nodig blijkt te zijn; welke afspraken zijn er rond budgetoverschrijdingen en welke partij is dan leidend?
Ook waren er vragen over de hardheid van de genoemde getallen rond bv. woningbouw en of er al dan niet een
weging zit onder de punten die in het beoordelingskader zijn genoemd.
Gedeputeerde Van Essen memoreerde de samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeenten in U Ned-verband,
het feit dat al eerder is besloten over korte termijn-maatregelen en dat nu de no-regret maatregelen voorliggen.
Hoewel veel maatregelen te maken hebben met de problematiek rond Utrecht Centraal en USP, komen
oplossingen daarvoor ook andere inwoners van de provincie ten goede dan alleen inwoners van de stad Utrecht.
Als het gaat over de Omgevingsvisie, RES-sen etc. dan lopen zaken parallel en zijn er raakvlakken. In de
gebiedsdialogen die plaatsvinden i.h.k.v. de Omgevingsvisie vindt een integrale analyse plaats. Er zijn afspraken
gemaakt over eventuele budgetoverschrijdingen. Op dit moment worden PS gevraagd akkoord te gaan met de
start van de uitvoering van de no-regret maatregelen. Er ligt geen wegingssystematiek onder de criteria. De harde
aantallen woningen zijn wel afgesproken n.a.v. de prognoses, maar in een later stadium kan dit altijd weer
wijzigen.
Gedeputeerde zegde toe nog met nadere informatie te komen over:
- de afspraken rond bugetoverschrijdingen
- een time-table met alle beslissingen die i.h.k.v. U Ned worden genomen
- wat er in 2018 en daarna is afgesproken rond de no-regret maatregelen
De commissie adviseert een normaal debat voor de PS-vergadering van 25 september a.s.

Datum

11-9-2019

Voorzitter(s) van de commissie(s) Tineke Koelewijn

Commissiegriffier, Ruud Poort

