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Statenvoorstel

1 BEM VVD 1 “Het College mag deze vastgestelde bedragen per 
programma niet overschrijden”. Enkele programma’s 
kennen een onderdeel a. en b. Hoe is de autorisatie 
voor deze onderdelen? Geldt er 1 bedrag voor a. en 1 
bedrag voor b. of geldt er één bedrag voor a. en b. 
samen?

Conform de financiële verordening (artikel 6a) geldt dat 

“Provinciale Staten stellen de begroting vast en 

autoriseren de baten en lasten per programma of sub-

programma (…)”. 

De autorisatie geldt dus per (sub)programma, dus 4a en 

4b apart als ook voor 5a en 5b apart.
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2 BEM VVD 1 Het College schrijft dat de begroting is gebaseerd op 
o.m. het coalitieakkoord. In het memo dat 
gedeputeerde Strijk op 8 juli aan de commissie BEM 
verstuurde, geeft hij aan dat de ambtelijke organisatie 
opdracht had om een uitvoeringsprogramma voor het 
coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ uit te 
werken. Is dit uitvoeringsprogramma mede de basis 
voor de begroting? Zouden wij dit 
uitvoeringsprogramma ter informatie kunnen 
ontvangen? Wordt dit uitvoeringsprogramma nog ter 
bespreking met de Staten geagendeerd?

Een uitvoeringsprogramma zoals bedoeld in de memo van 
8 juli aan de commissie BEM is (nog) niet opgesteld en 
kan dus niet naar de commissie BEM worden opgestuurd.  
Ter toelichting hierover het volgende:
In het memo van 8 juli aan de commissie BEM werd 
verwezen naar de opdracht van het college aan de 
ambtelijke organisatie om twee belangrijke stukken uit te 
werken:
1. Een programmabegroting 2020 (met doorkijk 

naar 2023)
2. Een uitvoeringsprogramma voor het 

coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’.
De programmabegroting zou een uitwerking op 
hoofdlijnen zijn van het nieuwe coalitieakkoord en het 
daaropvolgende uitvoeringprogramma zou een verdere 
detailuitwerking zijn op inhoud, inclusief geld en formatie 
en bestuurlijk worden vastgesteld in november.
Echter met het aannemen van Amendement 10 bij de 
bespreking van de Kadernota 2020-2023 in de PS-
vergadering van 10 juli jl. hebben PS gevraagd dit proces 
te versnellen 
….’De ambities uit het Coalitieakkoord financieel door te 
rekenen en keuzes, daaruit voortvloeiende dekkings-
voorstellen en programmawijzigingen voor de 
Programmabegroting 2020 transparant en expliciet voor 
te leggen aan Provinciale Staten’. 
Dit amendement betekende dat het nieuwe 
coalitieakkoord al in volledigheid moet zijn geland in de 
Programmabegroting 2020. De toelichting treft u in 
paragraaf 1.3 van de begroting. 
Een bestuurlijk vast te stellen document in de vorm van 
een college-uitvoeringsprogramma enkele maanden later 
voegt dan niets meer toe. Immers de keuzes zijn nu al in 
de Begroting 2020 gemaakt. Wel treft u in het 
Statenvoorstel bij de begroting op pagina 5 ook een 
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3 BEM VVD  1 ‘Dat betekent dat er voldoende concrete plannen 
onder de prestaties moeten liggen’. Aan de hand van 
welke criteria is beoordeeld of plannen ‘voldoende 
concreet’ zijn? Zouden wij deze analyse kunnen 
ontvangen?

Het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting was 
dat er realistisch begroot moest worden. Dat betekent 
dat er plannen onder moesten liggen die haalbaar en 
uitvoerbaar zijn en die draagvlak hebben bij betrokken 
partners. Dit is per programma beoordeeld door de 
betrokken programmacoördinator, de betrokken 
opgavemanager en bijbehorende businesscontroller/ 
financial controller (de zogenaamde ‘kwartetten’). Het 
resultaat van deze beoordelingen is niet als een 
afzonderlijke analyse op papier gezet. Het is rechtstreeks 
opgenomen in de voorliggende Begroting 2020.

4 BEM VVD  2 Het College zal u in een separaat schrijven verder 
informeren over deze septembercirculaire. Kunnen wij 
dit schrijven uiterlijk twee weken voor de 
begrotingsbehandeling ontvangen? Zodat er 
voldoende tijd is dit bij ons oordeel te betrekken.

De Staten worden begin oktober geïnformeerd over de 
septembercirculaire middels een statenbrief.

5 BEM VVD  2 U noemt een aantal financiële spelregels op die in het 
Coalitieakkoord zijn opgenomen. De opsomming is 
echter niet volledig. Welke uitspraken gelden volgens 
u? Het beperkte lijstje uit het Statenvoorstel of de 
uitgebreidere lijst uit het Coalitieakkoord? U schrijft 
“de kaders die wij zelf en het BBV stellen”, volgens ons 
zijn het echter de Staten die de kaders stellen en niet 
het College. Krijgen de Staten nog een voorstel 
waarmee de kaders vastgesteld worden? 

De financiële spelregels zoals opgenomen in het coalitie 
akkoord zijn leidend. Het was niet de bedoeling in de 
begroting een limitatieve opsomming te geven. Met “wij” 
werd het provinciaal bestuur bedoeld, in het licht van 
regels die ons door derden worden opgelegd. 
Vanzelfsprekend worden de kaders daarbij vastgesteld 
door PS. Als “wij’ in dit licht verwarring gaf, is het goed dit 
hier nogmaals te bevestigen.
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6 BEM VVD  2 Ophoging onvoorzien. Welke spelregels gelden er voor 
het onttrekken uit de post onvoorzien? In het 
coalitieakkoord is gesteld dat de post onvoorzien 
verhoogd zou worden tot 1% (van de lasten?). Op 
welk uitgangspunt is het bedrag van € 1,8 mln 
gebaseerd en hoe verhoudt dit zich tot het 
coalitieakkoord?

De post onvoorzien maakt deel uit van de Algemene 

Middelen. Indien daar aanspraak op gemaakt wordt 

vanuit de beleidsprogramma’s, dan zal dit worden 

voorgelegd aan PS middels de P&C cyclus. In dat voorstel 

zullen ook de beweegredenen worden genoemd. 

In het Coalitieakkoord is niet expliciet benoemd waar de 

1% betrekking op heeft. De bedoeling van deze stelpost is 

om in staat te zijn flexibel en adequaat te reageren op 

onvoorziene gebeurtenissen waarvoor extra middelen 

benodigd zijn.

7 BEM VVD  3 Voorgesteld wordt een investeringskrediet van € 1,31 
miljoen voor verduurzaming van provinciaal vastgoed 
vast te stellen. Wat voor investeringen betreft het? 
Welke baten / besparingen leveren deze investeringen 
op?

Wordt apart beantwoord in een bijlage.

8 BEM VVD  3 Verdichte stelpost Vijfheerenlanden. Graag ontvangen 
wij de opbouw van de totale stelpost (Baten en 
Lasten). 

Wordt apart beantwoord in een bijlage.

9 BEM VVD  4 Er is nog overleg over de wijze van verwerking van 
subsidielasten in de begroting en u geeft aan dat de 
uitkomsten van dat overleg mogelijk leiden tot 
aanpassing van de begroting. Hoe zijn subsidielasten 
in deze begroting verwerkt? 

In deze begroting zijn in het algemeen de subsidielasten 
opgenomen in het jaar waarin de subsidiebeschikking 
wordt verstrekt
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10 BEM VVD  4 U schrijft dat voor het vaststellen van bruikbare 
balansprognoses een kwaliteitsimpuls nodig is, terwijl 
u als oorzaak noemt dat de jaarrekening over 2018 
nog niet is vastgesteld. Welke kwaliteitsimpuls is 
volgens u dan nodig en welke oorzaken zijn er dan nog 
meer behalve de vertraging van de jaarrekening?

 De kwaliteitsimpuls moet in samenhang worden gezien 
met de (verwerking van de) impact van de bevindingen 
van EY en de wijzigingen in het BBV rondom de subsidie 
verwerking. Beide aspecten zullen invloed hebben op de 
jaarcijfers van 2018 en mogelijk op de (begrotings)jaren 
daarna. Daarmee heeft het een direct gevolg voor het 
opstellen van een goede, geprognosticeerde balansstand. 
Zo is in de huidige prognose niet goed verwerkt dat 
meerjarige subsidies vaak in met voorschotten over 
meerdere jaren worden uitbetaald. De registratie van 
deze kasmomenten is op dit moment door alle 
verschuivingen in het moment van resultaat nemen (bij 
het opstellen van de jaarrekening 2017) van subsidies niet 
op orde en moet verbeterd worden. Dit kasritme is 
relevant voor de liquiditeitsprognose en 
geprognosticeerde balans. 

11 BEM VVD  5 U schrijft dat verlenging van afschrijvingstermijnen 
een mogelijke dekking vormt voor nog nader uit te 
werken voorstellen. Op basis waarvan denkt u dat dit 
een ‘mogelijke’ dekking is? Voor het verlengen van 
deze termijnen moeten de door de Staten gestelde 
financiële spelregels aangepast worden. Wanneer 
kunnen wij dit voorstel verwachten? 

Als een afschrijvingstermijn van een actief verlengd 
wordt, daalt de kapitaalslast in de jaarlijkse 
exploitatiebegroting. Hierdoor ontstaat mogelijke 
begrotingsruimte. Vanzelfsprekend kunnen 
afschrijvingstermijnen alleen worden aangepast als 
daarvoor technisch en economisch valide redenen voor 
zijn. En alsdan dient dit voorstel ook te worden 
voorgelegd aan de Staten middels een herziening van de 
nota investeren, waarderen en exploiteren (2017BEM80-
02). Het is lang niet gesteld dat het college met deze 
voorstellen komt. Wel wil het college komend halfjaar 
gebruiken om de afschrijvingstermijnen van onze activa te 
beoordelen.
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12 BEM VVD  5 U schrijft dat u verwacht aanvullende dekking te 
kunnen vinden uit vrijval beklemde reserves onder 
gelijktijdige opname kapitaallasten in de exploitatie én 
uit het inzetten van het structurele saldo. Beide 
kunnen naar ons inzicht niet tegelijk. Hoe komt u tot 
deze twee mogelijke dekkingsbronnen?

Als het saldo van de structurele exploitatieruimte in de 
meerjarenbegroting voldoende ruimte biedt voor het 
opnemen van extra kapitaallasten, is het mogelijk om de 
jaarlijkse vrijval uit de (beklemde) reserves ter dekking 
van deze kapitaalslasten als het ware contant te maken 
en vrij te laten vallen uit de reserve. In aanloop naar de 
Kadernota 2021-2024 zullen deze mogelijke 
dekkingsvoorstellen nader worden uitgewerkt.

13 BEM VVD  5 Hogere vrijval reserves programma bereikbaarheid. 
Op dit moment wordt er meerjarig al een vrijval van 
ca. € 99 mln uit reserves ingezet. Op basis waarvan 
komt u tot het oordeel dat er mogelijk nog meer 
vrijval kan plaatsvinden? In weke reserves zou deze 
beschikbare ruimte zich bevinden? 

De vrijval van circa € 99 mln. welke in de Begroting 2020 

is opgenomen is opgebouwd uit meerdere reserves, zoals 

ook is gespecificeerd op pag. 15 van de Begroting. 

In aanloop naar de Kadernota 2021-2024 zullen de 

bestaande reserves nogmaals worden doorgelicht, 

waarbij ook de resultaten van de jaarrekening 2018 (en 

mogelijk 2019) op de reserve positie wordt meegenomen.
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14 BEM VVD  6 U stelt dat u geen alternatieven heeft overwogen. Dat 
spijt ons zeer. Heeft u overwogen een begroting te 
presenteren waarin alle jaarschijven voor verrekening 
met de saldireserve op of boven ‘0’ zouden sluiten? 
Heeft u overwogen extra middelen te vinden, 
bijvoorbeeld EU-subsidies? Wat waren uw 
overwegingen dit niet te doen?

De fasering van intensiveringen/nieuw beleid en de inzet 

van met name de incidentele dekkingsmiddelen daarvoor 

loopt niet gelijk op met elkaar. Daarnaast geldt dat het 

principe van realistisch begroten is gevolgd, zodat kosten 

en baten in die jaren worden geprognosticeerd wanneer 

ze zich naar verwachting gaan voordoen. Dit leidt er in de 

praktijk toe dat er in de jaren 2021/2022 een nadelig 

begrotingssaldo ontstaat, terwijl er in het jaar 2020 en 

vanaf het jaar 2023 een (structureel) voordelig 

begrotingssaldo is. Bij deze afweging is betrokken dat bij 

het vaststellen van de jaarrekening 2017 een fors 

overschot is toegevoegd aan de saldireserve waardoor 

financiële ruimte is ontstaan voor deze intensivering. 

 In deze begroting worden bij diverse beleidsprogramma’s 

middelen ingezet die als matching dienen voor bijdragen 

van andere partijen, waaronder het Rijk. Vanzelfsprekend 

wordt ook in 2020 bekeken of aanvullende subsidies uit 

bijvoorbeeld Europa mogelijk zijn. Vanwege het 

voorzichtigheidsbeginsel zijn echter lasten geboekt op het 

moment dat ze voorzien zijn en worden eventuele extra 

subsidiebaten pas opgenomen in de begroting op het 

moment dat ze gerealiseerd zijn (of een grote mate van 

zekerheid hebben).

15 BEM VVD  6 Effecten op duurzaamheid. Wat waren uw conclusies 
ten aanzien van het afwegingscriterium 
duurzaamheid? En dan met name het aspect 
financiële duurzaamheid?

Bij dit punt wordt geen relatie gelegd met de financiële 
duurzaamheid. Om bij te dragen aan de duurzaamheid 
wordt sinds 2016 gewerkt met de online P&C producten 
om het papierverbruik van de provincie ter reduceren.



Nr. CIE Fractie Pag
.

Vraag Antwoord

16 BEM VVD  6 In de financiële verordening van de provincie staat 
Provinciale Staten aan het begin van elke 
Statenperiode de indeling van de 
programmabegroting vaststelt. Waarom is hierover 
geen voorstel aan de Staten gedaan cq. beslispunt 
opgenomen?

De indeling van de programmabegroting is, op de splitsing 
van programma 4 naar 4a en 4b na, ongewijzigd 
gebleven. Op pag. 22 is toegelicht waarom dit programma 
4 wordt gesplitst. Omdat de indeling daarmee verder 
ongewijzigd blijft is hierover geen beslispunt opgenomen, 
al is dat geen bewuste keuze geweest. Wel ziet u in de 
besluittekst 2a de opdracht van PS aan GS om dit richting 
de Kadernota 2021-2024 alsnog uit te werken. 
Als u het besluit tot instelling van programma 4b wilt 
expliciteren zouden we hiervoor een erratum kunnen 
opstellen. 

17 BEM VVD  10 Waarom zijn geen kanttekeningen opgenomen met 
betrekking tot het negatieve saldo in 2021 en 2022 en 
het feit dat de saldireserve in 4 jaar tijd voor ca. € 22 
mln wordt aangesproken?

In het Statenvoorstel en in de Begroting (o.a. pag. 14, 
216) is benoemd dat de begrotingssaldi worden 
verrekend met de Saldireserve. Het voordelig 
jaarrekening resultaat 2017, welke is gestort in de Saldi 
reserve (netto ruim € 28 miljoen na verrekening met 2 
bestemmingsvoorstellen), wordt ingezet om het saldo van 
die € 22 mln. mee te verrekenen.  
Op pagina 236 van de begroting wordt het verloop van de 
(geprognosticeerde) saldireserve door de jaren toegelicht. 
Deze daalt niet onder de € 10 miljoen. 
De saldi reserve moet altijd worden bezien in samenhang 
met de reserve weerstandsvermogen die eind 2019 en de 
jaren daarna wordt geprognosticeerd op € 31 miljoen. 
Met deze informatie in de begroting dacht het college 
voldoende informatie te hebben gegeven voor de 
gemaakte afwegingen en de door u te maken afwegingen. 
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18 BEM VVD  11 Waarom is Europa n.v.t.? Zijn er mogelijkheden 

onderdelen van de ambities te dekken uit Europese 

middelen?

Ja, deze mogelijkheden zijn er. Het verwerven en beheren 
van Europese financiering vergt echter veel inzet en 
specifieke expertise waarin eerst geïnvesteerd moet 
worden. `De kost gaat voor de baat uit` geldt in het 
bijzonder bij EU financiering.
Zoals ook aangegeven bij het antwoord op uw vraag 14 
wordt zeker bekeken of er nog meer 
subsidiemogelijkheden ontstaan vanuit Europa. Zeker nu 
de nieuwe commissie Von der Leyen op het punt staat 
haar werkzaamheden aan te vangen, wil het college de 
plannen rondom de Green Deal en digitalisering 
nauwgezet volgen. Ook kijkt het college samen met het 
Huis Nederlandse Provincies actief mee naar de nieuwe 
mogelijkheden die ontstaan in de nog vast te stellen 
meerjarenbegroting 2021 – 2027. 
Om voorzichtigheidsredenen is nog geen opbrengst 
ingeboekt en aangezien er in het licht van dit 
statenvoorstel geen andere zaken zijn te melden over 
Europa is hier ‘n.v.t.’ ingevuld.

19 BEM PvdA 3 Waarom wordt de reserve gladheidsbestrijding 
opgeheven?

De reserve Gladheidsbestrijding is ondergebracht bij de 
reserve Beheer en Onderhoud. Dit is gedaan om een 
administratieve vereenvoudiging te realiseren. 
Gladheidsbestrijding vormt onderdeel van het MOP welke 
volledig gedekt wordt uit de reserve Beheer & 
Onderhoud.
Het opheffen van de reserve gladheidsbestrijding en 
overhevelen van resterend saldo naar de reserve beheer 
en onderhoud past In de nota Reserves en voorzieningen 
2018 – 2021, (vastgesteld in 2018), waarin als 
uitgangpunt wordt voorgesteld om geen reserves aan te 
houden die (structureel) kleiner zijn dan € 1 miljoen.
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20 BEM CU 5 Regionale media
Kunnen we nu al meer informatie krijgen over 
het nader uit te werken voorstel: investering regionale 
media. 

Om zicht te krijgen op de meest efficiënte manier van 
investeren in regionale media, willen we eerst een 
onderzoek doen naar het medialandschap. Daaruit 
moeten blijken of een onderzoeksfonds het beste 
instrument is of dat andere vormen van investering meer 
effect genereren. Ook zullen we in overleg treden met de 
regionale media om behoeften en ideeën te bespreken. 
We willen u in de loop van 2020 hierover nader 
informeren.

Programmabegroting 

21 BEM VVD  9 Wij vragen regelmatig feedback op ons handelen. Hoe 
doet u dat? Wat waren de resultaten?

Wij zullen medio mei 2020 een vergelijkbare oploop 
organiseren als die van 8 mei jl. ten tijde van de 
coalitiebesprekingen waarin wij met iedereen die dat wil 
in gesprek gaan over het eerste jaar van dit college. 
Daarnaast zullen wij ook in gesprekken gedurende het 
jaar feedback vragen op ons handelen.

22 BEM VVD  9 ‘Of voormalig beleid eerst moeten evalueren.’  Wat 
bedoel u met deze zin? Kunt u die nog nader 
toelichten?

Hiermee wordt bedoeld dat we in die gevallen eerst 
moeten evalueren wat de effecten zijn van dat voormalig 
beleid alvorens we kunnen bepalen welk nieuw beleid 
nodig is om doelstellingen te bereiken. 

23 BEM VVD  9 ‘Dit is grotendeels echt een uitbreiding en deels het in 
dienst nemen van mensen die we nu inhuren op 
tijdelijke basis’. Welk deel van de 100 fte is uitbreiding 
en welk deel is vervanging van inhuur?

Op dit moment kan nog geen exacte inschatting gegeven 
worden welk deel van de 100 fte vervanging van inhuur 
betreft. Dit is namelijk afhankelijk van de gesprekken die 
nog gevoerd gaan worden hierover met betrokkenen en 
daarnaast ook van de interne mobiliteit van eigen 
medewerkers. 
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24 RGW VVD  10 ‘gemeenten stimuleren we om gezondheid op te 

nemen in hun beleidsvoornemens.’ Hoe wilt u dit 

doen, met welke instrumenten?

Een nieuw programma Gezonde Leefomgeving bevat naar 

verwachting de volgende voorstellen:

- Inzet van de maptable die in ruimtelijke plannen laat 

zien wat het effect is van ruimtelijke ingrepen op de 

gezondheid van mensen (o.a. lucht, geluid)

- Voorlichting geven aan gemeenten hoe zij 

gezondheid op kunnen nemen in 

beleidsvoornemens (o.a. door 

inrichtingsprincipes). - Bijeenkomsten 

organiseren waarin gemeenten kennis delen over 

gezondheid

- Samen met het rijk, de gemeenten en  inwoners 

vraagstukken oppakken zoals de overlast 

houtstook, verwijdering asbest en het 

ondergronds leggen van hoogspanningsleidingen

- Samen met de partners zoals GGD onderzoeken hoe we 

mede in relatie tot andere beleidsterreinen het thema 

gezondheid verder vorm kunnen geven.

- Bijdragen aan opstellen van beleidsprogramma's (zoals 

REP) van gemeenten en hun samenwerkingsverbanden 

zoals de U10 en Regio Amersfoort.

25 RGW VVD  10 Wat verstaat u onder een ‘doorontwikkeling’  van de 

groene contour?

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de provincie 
middelen reserveert voor realisatie van de groene 
contour. Als provincie nemen we hiermee 
verantwoordelijkheid voor de realisatie (verdere 
ontwikkeling/doorontwikkeling) van een deel van de 
groene contour. Onder doorontwikkeling wordt hier dus 
verstaan: het ontwikkelen van een deel van de groene 
contour met de inzet van provinciale middelen.
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26 BEM VVD  10 ‘we werken daarom nauw samen met een groot 

aantal partners om gezamenlijke doelen te 

verwezenlijken. ‘ Met hoeveel en welke partners 

werkt u samen? Leveren zij ook een financiële 

bijdrage? Zo ja, hoe groot? Zo nee, zijn zij bereid en in 

staat om ook een financiële bijdrage aan provinciaal 

beleid te leveren?

We werken aan een grote maatschappelijke opgave, dat 
kunnen we niet alleen. Daarom werken we met veel 
partners samen, zoals maatschappelijke organisaties, 
netbeheerders, energieleveranciers, kennisinstellingen, 
andere overheden en bedrijfsleven. Het aantal partners 
en de vormen van financiering verschillen per initiatief. 
Mee investeren is zeker aan de orde. Bij de 
verduurzaming van corporatiewoningen werken we 
bijvoorbeeld samen met de woningcorporaties, het Rijk, 
de bouwers en RVO en dragen alle partijen financieel bij.

27 BEM VVD  11 ‘…en investeren we in het duurzamer maken van 

mobiliteit.’ Welke provinciale investeringen heeft u 

hiervoor opgenomen?

Zie hiervoor blz 113 programma 5 Bereikbaarheid, 
kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast wordt het 
duurzamer maken van mobiliteit steeds meer onderdeel 
van het reguliere werk en budgetten. Zie ter illustratie de 
volgende activiteiten bij andere doelen van het 
mobiliteitsprogramma,: Green Deal Zeevaart, Binnenvaart 
en Haven, project zonnepanelen op fietspaden.

28 BEM VVD  15 Inzet onbenut deel kapitaallasten OV/Wegen. Welk 

deel van OV en welk deel is van Wegen? Welke niet-

uitgevoerde investeringen staan hier tegenover?

De ingezette kapitaalslasten betreffen uitsluitend Wegen. 
Er staan hier geen niet-uitgevoerde investeringen 
tegenover. Vanaf 1 jan 2017 is het conform het Besluit 
Begroten en Verantwoorden (BBV) verplicht op 
investeringen af te schrijven. Het plafond is destijds door 
PS vastgesteld op 10M€ per jaar. De kapitaalslasten 
(afschrijving) vanaf 2017 op de afgeronde projecten zijn 
echter veel lager dan dit structurele plafond, doordat de 
boekwaarden nog laag zijn. In het MIP (bijlage begroting) 
ziet u de ontwikkeling van de kapitaalslasten de komende 
jaren door de geplande investeringen.
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29 RGW VVD  16 Inzet landbouwcoaches 3x€533k. Hoeveel 

‘landbouwcoaches’ kunnen hiervoor ingezet worden?

De gedachten gaan uit naar 3-6 landbouwcoaches met 
één centraal coördinatiepunt. (Ter vergelijking: in N-
Brabant zijn (sinds kort) 5 landbouwcoaches actief.) In de 
begroting is voor de jaren 2020-2022 € 1,6 miljoen voor 
het onderwerp landbouwcoaches opgenomen. Rekening 
houdend met kosten voor opzet en coördinatie is de 
verwachting dat jaarlijks hiervan 80 tot 100 bedrijven 
gebruik kunnen maken. Aan de opzet daarvan wordt 
momenteel gewerkt.  De opzet is dat agrarische 
ondernemers  voor subsidie een beroep kunnen doen op 
gewenste hulp voor transitie van het bedrijf naar 
natuurinclusieve en circulaire landbouw, waarbij de 
doelen voor natuur (ook problematiek stikstof), klimaat 
(ook problematiek veenweiden) en gezondheid van de 
provincie samengaan met een economisch rendabele 
agrarische bedrijfsvoering. Daarbij worden ervaringen van 
andere provincies en b.v. waterschappen betrokken. 

30 RGW VVD  17 Ondergronds brengen van hoogspanningkabels € 

1.000k en € 2.000k. Hoeveel meter 

hoogspanningskabel kan hiermee onder de grond 

gebracht worden?

Het tracé in Veenendaal is ongeveer 5 kilometer lang. 
Met een gelijk bedrag van de gemeente wordt ca. 25% 
van de totale kosten gedekt, het rijk neemt dan de rest 
voor haar rekening.  
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31 BEM VVD  17 Budget verbetering recreatieschappen structureel € 

400k. Deze noodzaak is niet gemeld in de statenbrief 

bij de concept-begrotingen van de recreatieschappen. 

Toen is, behoudens een kleinere budgetvraag, nergens 

gemeld dat er extra middelen nodig zouden zijn in 

deze ordegrootte. Waarom wordt dit nu pas gemeld? 

Waar baseert het College deze claim op? Waarom is 

deze wens of noodzaak niet opgenomen in de 

aanbiedingsbrief van de recreatieschappen bij hun 

begroting?

In de Statenbrief over de ontwerpbegrotingen 2020 van 
de Recreatieschappen is benoemd dat er knelpunten en 
uitdagingen zijn waar RMN in de komende periode voor 
staat. Daarbij is tevens gemeld dat er een transitie moet 
plaatsvinden en dat daarvoor extra middelen noodzakelijk 
zijn. De hoogte van het daarvoor benodigde budget was 
en is nog niet aan te geven. Er is dus wel melding gemaakt 
van meer middelen, maar er is geen indicatie bij gegeven 
hoeveel middelen dit betreft. Vanuit onze rol bij de 
schappen hebben wij gemeend nu al te moeten 
anticiperen op de vraag om middelen te reserveren voor 
de transitie. De hier genoemde extra middelen van € 400k 
hebben hierop betrekking.

32 BEM VVD  18 Inzetten coaches voor verduurzaming bedrijfsvoering 

maatschappelijke organisaties. Waarom zijn deze 

bedragen i.t.t. de landbouwcoaches structureel? 

Hoeveel coaches kunnen hiervoor worden ingezet?

De coaches voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering 
zijn voorzien voor de hele coalitieperiode. We zien een 
grote potentie voor de toegevoegde waarde van de 
provincie op dit vlak en gaan hiervoor een structurele 
taak inrichten. Het gaat om 3 fte in 2020 oplopend tot 5 
fte in 2023. We zijn daarbij gestart in de zorg en willen 
opschalen naar onderwijs, cultuur, sport en welzijn.. 
Voor de landbouwcoaches hebben we minder zicht op de 
continuïteit en effectiviteit van deze posities. Daarom is 
dat niet als structurele taak opgenomen. 
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33 BEM VVD  19 Waarom zijn de bedragen voor de NHW incidenteel? 

Looptijd is 4 jaar, lijkt dus een structureel karakter te 

hebben.

In de begroting is voor de NHW/SvA structureel 0,5 
miljoen opgenomen, net als in de afgelopen 4 jaar. Dit 
bedrag is gekoppeld aan de verplichtingen t.a.v. de 
samenwerking binnen het Pact van Ruigenhoek en de 
verplichting t.a.v. de provincie brede samenwerking in het 
kader van de UNESCO nominatie en de siteholder-taken. 
De bedragen die incidenteel gevraagd worden voor de 
NHW zijn gekoppeld aan de (gebieds)ontwikkeling die 
binnen de provincie Utrecht voor de komende 4 jaar 
verwacht worden in het NHW en SvA landschap en welke 
in een nieuw te maken programmaplan worden 
uitgewerkt.

34 BEM VVD  20 Kapitaallasten verduurzaming eigen vastgoed. Staan 

hier nog baten / besparingen tegenover?

Ja, bij de investeringen wordt in de beslissing 
meegewogen de besparingen, bijvoorbeeld energiekosten 
in relatie tot de terugverdientijd. Zie ook vraag 7  waarin 
de voorgenomen investering van € 1,31 mln. is toegelicht.

35 BEM VVD  20 Ondersteuning ivm uitbreiding GS naar vijf 

gedeputeerden. Klopt het dat de uitbreiding naar vijf 

gedeputeerden in totaal €180k + €360k = € 540k kost? 

Welke ondersteuning wordt uit € 360k betaald? 

Hoeveel fte is dit? Hoe verhoudt zich dit tot de reeds 

bestaande ondersteuning? En hoe verhoudt het zich 

tot de gemiddelde ondersteuning bij andere 

provincies? Zijn er mogelijkheden de ondersteuning 

binnen de bestaande formatie op te vangen? 

Ja dat klopt. Uit de € 360.000 worden vier fte bekostigd 
zodat iedere gedeputeerde een bestuursadviseur, een 
woordvoerder en een secretaresse heeft. Er zijn in totaal 
vier chauffeurs voor de zes collegeleden. Wat de 
gemiddelde ondersteuning kost bij andere provincies is 
ons niet bekend.
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52 BEM VVD  76 “Nieuwe juridische ontwikkelingen (o.a. het van 

toepassing zijn van de Europese Dienstenrichtlijn) 

hebben mogelijk grote gevolgen voor het 

gemeentelijk en provinciaal beleid.”

Welke ontwikkelingen, welke mogelijk grote 

gevolgen?

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat 
detailhandel onder de Europese Dienstenrichtlijn (DRL) 
valt. Dit betekent dat er vrijheid van vestiging bestaat, 
waarbij op grond van algemeen belang een gefundeerde 
afwijking wel mogelijk is. Concreet betekent de DRL dat 
o.a.  geen branchebeperkingen mogelijk zijn op perifere 
locaties (bijv. verbod kledingwinkels op een 
meubelboulevard), tenzij er sprake is van een algemeen 
belang (bescherming binnenstad). Daarbij moet dan wel 
aan voorwaarden worden voldaan. De gevolgen van deze 
uitspraak worden nu –samen met IPO, VNG en Ministerie 
van BZK) in beeld gebracht. Ook wordt onderzocht welke 
extra acties provincies en gemeenten moeten 
ondernemen.

53 BEM VVD  76 “beoogd resultaat: 

Samen met de gemeenten op te zetten 

herstructureringsplan voor bestaande 

bedrijventerreinen.“

Voor alle bedrijventerreinen? Is hierbij rekening 

gehouden met de ontwikkelingen t.a.v. de PAS?

Om de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen te 
verbeteren wil de provincie stimuleren dat een gemeente 
of een samenwerkingsverband van gemeenten samen 
met de betrokken ondernemers een plan of plannen 
opstellen voor de bestaande terreinen. Doel is deze 
terreinen beter te benutten en te verduurzamen.
Indien de PAS van toepassing is, zal hier zeker rekening 
mee moeten worden gehouden.

54 BEM VVD  76 “beoogd resultaat: 

In samenwerking met de Randstadprovincies opzetten 

van een actualisatie van het Koopstromenonderzoek.”

Waarom alleen met de Randstadprovincies?

De Koopstromenonderzoeken zijn de afgelopen jaren 
samen met Noord- en Zuid-Holland uitgevoerd. Deels is 
dit op pragmatische gronden gebeurd, deels op 
inhoudelijke omdat de meeste koopstromen tussen de 
drie provincie plaatsvonden. Hierbij worden overigens de 
randgebieden van de drie provincies betrokken (delen 
van Gelderland en Noord-Brabant) betrokken.
In IPO-verband is afgesproken dat alle provincies 
eenzelfde methodiek gaan gebruiken, zodat de resultaten 
onderling zijn te vergelijken.
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55 BEM VVD  76 “beoogd resultaat: 

Actuele database met informatie over 

bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel”

PS hebben kantorenbeleid vastgesteld, zijn bezig met 

retail, hebben discussies over bedrijventerreinen. 

Welke van de drie categorieën is niet actueel? 

Jaarlijks komen nieuwe gegevens over 
marktontwikkelingen beschikbaar, zoals bijv. 
leegstandsgegevens. Het is voor provincie en gemeenten 
belangrijk dat deze informatie toegankelijk is en gebruikt 
kan worden voor de evaluatie van het beleid en eventueel 
een bijstelling.

56 BEM VVD  77 “Uiteindelijke doel is dat de pacten op eigen benen 

kunnen staan en dat er meer crossovers tussen de 

verschillende pacten tot stand komen.”

Wat is de planning? Wanneer zullen de pacten op 

eigen benen moeten staan? 

De pacten zijn allemaal op een andere wijze 
georganiseerd en gefinancierd. 
PU heeft alleen een financiële bijdrage geleverd aan de 
Technologieraad Regio Utrecht (TRU). Dit betreft een 
aflopende jaarlijkse bijdrage tot en met 2020. Vanaf 2019 
is het de bedoeling dat ook andere partners van de TRU 
financieel gaan bijdragen. 
De TRU zal in 2020 op eigen benen moeten staan, waarbij 
we als PU partner blijven en daarmee nog wel een 
partnerbijdrage leveren.

57 BEM VVD  78 “De provincie blijft, samen met de provincies 

Flevoland en Noord-Holland, een actieve rol vervullen 

in het uitvoering geven aan het landelijke 

Techniekpact voor de regio Noordwest Nederland en 

zorgt samen met de TRU voor invulling van de 

activiteiten in de provincie Utrecht.”

Hoe verhoudt deze opmerking zich tot de opmerking 

op pagina 77 dat de pacten op eigen benen moeten 

gaan staan?

Provincie houdt betrokkenheid bij TRU. De activiteiten 
van de TRU dragen vanaf begin af aan (mei 2018) al bij 
aan de doelstellingen van het Techniekpact. De 
verwachting is dat de rol van de TRU  met de tijd 
effectiever wordt, omdat inmiddels een netwerk is 
opgebouwd en er in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan 
een visiedocument en uitvoering daarvan.
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58 BEM VVD  78 “De volgende stap in de samenwerking is het 

gezamenlijk opstellen van een onderwijs-

arbeidsmarktagenda”

 Hoe moeten we deze plaatsen t.o.v. de HCA, die er nu 

al is (zie hierboven)? 

Er gebeurt in de Utrechtse regio al veel op het gebied van 
Onderwijs-Arbeidsmarkt. Hierover vindt regionale 
afstemming plaats tussen de verschillende partijen 
(overheden en kennisinstellingen en bedrijfsleven) binnen 
het HCA cluster. 
Momenteel wordt er gewerkt aan één gezamenlijke 
Onderwijs-Arbeidsmarkt agenda. Dit wil zeggen dat we  
een stap verdergaan in de regionale samenwerking en als 
doel hebben om gezamenlijk doelstellingen te formuleren 
en vervolgens tot een gezamenlijke uitvoering te komen.

59 BEM VVD  78 De beoogde resultaten in 2020 gaan over overleggen 

en documenten. Welke  resultaten gaan we zien in de 

arbeidsmarkt?

PU is slechts één van de vele partijen die actief zijn binnen 
het Onderwijs-Arbeidsmarkt domein. Verbinding tussen 
betrokken partijen in de regio is cruciaal voor het 
verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt. 
Verwachte resultaten zijn:
- meer instroom in tekortsectoren
- meer aandacht voor leven lang ontwikkelen

60 BEM VVD  80 “Beoogd resultaat: Economic Board Utrecht (EBU) 

heeft haar rol in de nieuwe situatie gevonden.”

Hoe meten we of dit is gerealiseerd? 

De EBU stelt in nauwe samenspraak met de 
opdrachtgevers voor de ROM een plan op voor haar 
rol/taak in de nieuwe situatie. Dit betekent een 
verschuiving en herprioritering van taken die nu door de 
EBU worden ingevuld. Uitgangspunt hierbij is dat alle 
uitvoerende taken landen in de ROM

2020 is gekozen als overgangsjaar om de nieuwe situatie 
met de ROM en de relatie met de EBU ‘in te regelen’. 
Lopende dat jaar zal eens per kwartaal worden 
geëvalueerd hoe dit verloopt langs de volgende punten:
 Welke taken worden nu daadwerkelijk door de ROM 

opgepakt (en welke door de EBU)?
 Welke taken vallen tussen ‘wal en schip’ en hoe erg is 

dit?
Hoe sluit de organisatieontwikkeling en begroting aan op 
eerder genoemd plan?
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61 BEM VVD  80 “Beoogd resultaat: 

Uitgewerkt voorstel voor bijdrage gemeenten aan 

Economische structuurversterking (EBU, ROM) in 

Zomernota’s of Kadernota’s “ 

Voor de zomer van 2020 of 2021?

In de kadernota’s 2020 zal het uitgewerkte voorstel voor 
deze bijdrage worden opgenomen t.b.v. de begroting 
2021 e.v.

62 BEM VVD  80 MKB-Samenwerkingsagenda (4.3.2): welk document is 

bedoeld? Onze eerste gedachte ging uit naar de 

agenda die het Rijk heeft opgesteld met o.a. IPO. Er 

worden acties genoemd die lezen als afkomstig uit een 

rijksdocument, maar vervolgens staat er iets over 

afstemming met het Rijk..... om wiens beleid en 

samenwerkingsagenda gaat het hier?

De MKB-samenwerkingsagenda is opgesteld in nauwe 
samenwerking tussen min EZK, MKB/Topsectoren en IPO/
provincies 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/20
18/06/01/mkb-samenwerkingsagenda-2018-2019. In 
deze agenda is een samenhangende aanpak voor het 
brede MKB vormgeven met het MKB-Actieplan. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/20
18/06/29/mkb-actieplan .
Het geschetste brede-MKB-beleid in 4.3.2. betreft het 
beleid van de provincie Utrecht, waarbij zorgvuldig wordt 
gekeken naar een goede afstemming met het Rijk en 
andere provincies. Hoe de uitvoering er exact uit komt te 
zien wordt vastgesteld in het beleidsplan voor het brede 
MKB (begin 2020 in PS).

63 BEM VVD  82 “Door het uitstel van de Brexit is het aantal verwachte 

buitenlandse bedrijven dat naar de Utrecht Regio zou 

verhuizen nog beperkt gebleven.”

Om welk aantal gaat het? 

In dezelfde passage in de begroting staat dat “in de 
tweede helft van 2019 en in 2020 (…) de grootste effecten 
[worden] (…)verwacht.”
Vanwege het uitblijven van een besluit rond de Brexit, zijn 
de gevolgen voor bedrijven enerzijds ook bij het 
beantwoorden van de Commissievragen (begin oktober 
2019) nog niet helder. Anderzijds lijkt het erop dat 
sommige bedrijven vooruitlopend op het besluit toch de 
keuze al maken. Een lichte stijging van het aantal 
vestigingen van buitenlandse bedrijven in Utrecht wekt 
althans die indruk: 
In heel 2018 waren dat 19, in de eerste helft van 2019 
 waren dat 14 buitenlandse bedrijven.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/mkb-samenwerkingsagenda-2018-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/mkb-samenwerkingsagenda-2018-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/mkb-actieplan
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/mkb-actieplan
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64 BEM VVD  82 provincie en gemeenten bouwen aan de 

internationale school op een nieuwe locatie bij het 

USP. De VVD hoort wel geluiden uit de markt dat er 

nog steeds onvoldoende capaciteit zal zijn, wanneer 

die school gereed is. Utrecht doet het  goed  als  

economische  regio  en  er  komen  veel   expats  deze  

kant  op.  Kan dit college  in  2020  onderzoeken  of  er  

behoefte  is  aan  satellietscholen,   bv.  in  de  Zuid-

Westhoek en in de Noord-Oost hoek, bv. in 

Amersfoort, Zeist of Nieuwegein?

Zouden de kosten van een dergelijk onderzoek kunnen 

worden gedekt uit een deel van het vrijgevallen 

budget ROM van EUR 3,5 mio (zie najaarsrapportage)?

Internationale School is in de basis een 
verantwoordelijkheid van (in dit geval) gemeente Utrecht. 
De Provincie heeft daar geen actieve taak in. We kunnen 
eventueel bijdragen aan een onderzoek als dat gewenst 
is, maar het initiatief moet liggen bij de regiogemeente.
De verwachting is inderdaad dat het aantal leerlingen dat 
internationaal onderwijs wil volgen de komende jaren 
nog snel zal stijgen. 
Er lopen verschillende lokale initiatieven in Amersfoort en 
Utrecht om inbedding van internationaal onderwijs in het 
bestaande onderwijs systeem te onderzoeken op 
haalbaarheid.
De EBU en gemeente Utrecht zijn in gesprek met de ISU 
over hun wensen.

65 BEM VVD  82 “Het IWCUR is operationeel.”

Hierboven staat dat het in 2019 is opgericht. Dan is 

het toch al operationeel?

Het convenant om het expat center om te vormen tot een 
breder Welcome Center is in 2018 ondertekend. 2019 
wordt gezien als oprichtingsjaar om operationeel te 
worden.
Op 1 oktober is het Welcome Center inderdaad, geheel 
zoals gepland open gegaan. Het is de bedoeling dat het 
Welcome Center vanaf 2020 volledig en zonder 
kinderziektes zal draaien, de bezetting op orde is en alle 
betrokken partners zoals IND volledig meedraaien, er 
nieuwe gemeentes en bedrijven aansluiten.
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66 BEM VVD  88 “We dragen bij aan de profilering van de regio door 

het mee organiseren van de start van de Vuelta in 

2020 als maatschappelijk evenement, met 

duurzaamheid en gezond leven als belangrijke 

invalshoeken”

Gelet op de doelstelling om toerisme te spreiden, en 

de klachten vanuit de stad Utrecht over het aantal 

toeristen: wordt bij de Vuelta vooral ingezet op de 

regio om daar toerisme te bevorderen? Bijvoorbeeld 

waar het gaat om de inzet van het activatiebudget?

Voor onze provincie is de inzet om de toerisme in de 

Utrechtse Regio gericht te bevorderen, om daarmee ook 

de spreiding van toeristen over de regio een injectie te 

geven. Het evenement met alle media-aandacht laat 

zeker ook de regio zien en zal op die wijze de spreiding 

bevorderen. 

Het activatiebudget is beschikbaar om activiteiten in de 

aanloop naar en tijdens de Vuelta te laten plaatsvinden, 

zodat het meer is dan alleen een wielerevenement. Het 

budget is beschikbaar om verenigingen, culturele 

instellingen, maatschappelijke organisaties, etc. uit te 

dagen activiteiten te ontplooien op de thema’s 

duurzaamheid, gezond leven, onderwijs en economie. De 

samenleving actief maken, de onderlinge samenhang 

bevorderen en hiermee uitstraling te geven naar buiten 

van de aantrekkelijkheid van de regio, stad én land. 

Speciale aandacht gaat uit naar activiteiten waarvan het 

effect doorwerkt ook na de Vuelta. Als provincie sturen 

we er op om in de voorbereiding juist de regio te (laten) 

activeren

67 BEM VVD  88 “We starten een pilot om meer inzicht te krijgen in het 

gedrag van toeristen in onze provincie”

Dus geen onderzoek, zoals hierboven staat?

Met deze omschrijvingen (onderzoek en pilot), wordt 
gedoeld op hetzelfde: nieuwe manieren om data over 
toerisme te verzamelen. We doen onderzoek naar 
relevante informatie over toerisme en we gaan pilots 
starten om informatie te toetsen en daaruit weer nieuwe 
informatie te verzamelen. We voeren pilots uit om te 
bepalen of het de benodigde sturingsinformatie oplevert, 
relevant is voor partners, en in verhouding staat tot de te 
maken kosten.
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68 BEM VVD  89 Beoogd resultaat 2020 

• Uitvoeringsagenda Utrecht Circulaire Topregio 2020 

– 2023 

• Uitvoeringsagenda Circulaire economie 

Waaruit bestaat het verschil tussen de twee 

documenten?

Dit is dubbel opgenomen, het gaat om hetzelfde 
document.

69 BEM VVD  
129

“Om gelijke tred te houden met de verwachte 

explosieve groei van de vraag”

TV: waaruit blijkt dat deze explosief is? En per 

wanneer?

Het gaat  om een verwachte explosieve groei, dus het zal 
nog moeten blijken. Die verwachting is gebaseerd op de 
veel sterkere bevolkingsgroei in Utrecht, in vergelijking 
tot andere regio’s en tegelijkertijd de bovengemiddelde 
culturele belangstelling van de inwoners van Utrecht. Zie 
voor deze analyse het cultureel regioprofiel “Eeuwig 
jong”.   

70 BEM VVD  
129

“Om gelijke tred te houden met de verwachte 

explosieve groei van de vraag, voortkomend uit de 

schaalsprong van de regio en de bovengemiddelde 

culturele interesse van de Utrechters, moet de 

provinciale culturele infrastructuur op orde blijven en 

worden versterkt (uitbreiden culturele faciliteiten, 

professionalisering van de sector, ruimte voor makers 

en jong talent). Een sterke culturele regio is hiervoor 

randvoorwaardelijk. We zetten daarom versterkt in op 

samenwerking met de regiopartners.”

 Is een sterke culturele regio nu randvoorwaarde of 

resultaat voor uitbreiden culturele faciliteiten, 

professionalisering sector, ruimte voor makers en 

talent?

Beiden. Om de culturele infrastructuur te kunnen laten 
mee groeien is het nodig om een sterke basis te hebben 
en te houden, van waaruit er verder gebouwd kan 
worden. Dat vergt een goede samenwerking.  We dienen 
gezien de toenemende vraag de infrastructuur en de 
samenwerking met de regio en dus met de kleinere en 
grotere gemeenten te versterken. Een goede basis is 
randvoorwaardelijk, een meegroeiende infrastructuur is 
het resultaat.
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71 BEM VVD  
131

“en gaan we onderzoeken hoe we het bedrijfsleven 

kunnen betrekken bij het versterken van de sector“

Eerder hebben we dit cultureel ondernemerschap 

genoemd. welke stappen zijn in de periode 2011-2019 

niet gezet die nu wel worden gezet?

De afgelopen periode hebben we vooral als insteek 
gekozen om instellingen in het culturele veld te helpen 
met verzakelijking, versterking van hun ondernemerschap 
door bijvoorbeeld het versterken van hun eigen 
businessmodel. Met dit accent kiezen we als insteek het 
bedrijfsleven; hoe (met welke prikkels, in welk netwerk 
etc) kunnen wij het bedrijfsleven stimuleren een rol op te 
pakken in culturele thema’s zoals bijvoorbeeld 
cultuureducatie om de sector te versterken. De rol van 
het bedrijfsleven geven we nadere aandacht in het 
nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma 2020/2023 dat wij 
begin 2020 ter bespreking zullen voorleggen aan de 
Staten.     

72 BEM VVD  
131

“Beoogd resultaat 2020 

• Het cultuur- en erfgoedveld heeft meer inzicht in de 

beleving en de waardering van hun bezoekers 

waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kan 

worden afgestemd “

Hoe wordt dit meetbaar gemaakt?

In de Cultuurnota ‘Alles is NU’ heeft de provincie 
aangegeven een publieksonderzoek te gaan doen. Het 
doel van het publieksonderzoek is om inzicht te krijgen in 
de bekendheid van, beleving (impact) van en waardering 
voor culturele voorzieningen en erfgoedlocaties en de 
culturele profilering van streken en gemeenten. Het 
publieksonderzoek behelst 4 verschillende onderzoeken, 
waarvan de eerste resultaten worden gepresenteerd op 
30 oktober 2019. Daarvoor worden de staten 
uitgenodigd. Deze onderzoeksresultaten stellen wij 
beschikbaar voor alle gemeenten en het culturele veld in 
2019 en ook 2020.
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“Het jaar 2020 gebruiken we voor een evaluatie van 

deze programma’s en bepalen van een vervolg.”

Waarop wordt geëvalueerd? Wat zijn de ijkpunten?

De evaluatie wordt in 2020 uitgewerkt en uitgevoerd. 
Vanzelfsprekend wordt in ieder geval beoogd en bereikt 
effect in beeld gebracht. Dit doen we door middel van  
interviews. We gaan bij de organisaties die de laatste 3 
jaar hebben meegedaan aan de betreffende 
programma’s, gericht op professionalisering van de 
sector,  na wat het effect is geweest van deze trajecten. 
De uitkomst verwerken we in het nieuwe cultuur- en 
erfgoedbeleid.
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“In de eerste helft van 2020 evalueren we deze 

werkwijze en bepalen we het vervolg.“

Waarop wordt geëvalueerd? Wat zijn de ijkpunten?

Er wordt gekeken naar de tevredenheid van de 
partnerinstellingen, de mate waarop afgesproken en 
gestelde beleidsdoelen zijn behaald en er wordt gekeken 
naar de financiële situatie van de partnerinstellingen. In 
de zomer van 2019 is er al een schriftelijke verkenning 
gedaan waaruit bleek dat de partnerinstellingen meer 
ruimte ervaarden om de inhoudelijke beleidsdoelen te 
realiseren doordat de beleidscyclus op basis van 4 jaar is 
opgezet. Het geeft de organisaties rust en zekerheid en 
het brengt ze in staat op en betere manier voor langere 
tijd vooruit te kijken.
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“versterken van de artistieke en zakelijke ontwikkeling 

van de culturele infrastructuur, waaronder 

Kunstbende en Cultuurhuizen “

Welke voorbeelden zijn er van succesvolle 

cultuurhuizen?

Er zijn er meerdere. Een zeer succesvolle  is de voormalige 

Cereolfabriek in wijk Oog in Al in Utrecht. Het heeft een 

centrale plek in de wijk waar mensen en activiteiten 

samenkomen. Participanten zijn: Het Wilde Westen, De 

Bibliotheek, Stichting Sara (ondersteunt mensen bij het 

vinden van betaald werk), een BSO, de 

St.Dominicusschool en restaurant Buurten. Er zit een 

theaterzaal in het gebouw met een multifunctionele 

functie voor de wijk en een gymzaal waar verschillende 

scholen uit de omgeving gebruik van maken. 

Ook Cultuurhuis Woudenberg met een Bibliotheek, Kunst 

en Cultuur Woudenberg, De Rabobank, Oud Woudenberg 

en een informatieloket is een zeer goed voorbeeld. Dit 

cultuurhuis heeft een belangrijke functie voor de buurt. 

Ook wordt het veel gebruikt door incidentele gebruikers 

zoals bijvoorbeeld: Filmhuis Woudenberg, Jeugdwerk, 

Vluchtelingenwerk, Repaircafe en studiecentrum.

Een laatste concreet voorbeeld is de Cultuurfabriek 

Veenendaal, waarin Bibliotheek Veenendaal samenwoont 

met Historische Vereniging Oud Veenendaal, Museum 

Veenendaal, Kunstuitleen Veenendaal en Met Stip 

horeca. 

Er zijn veel meer goede voorbeelden te noemen. Ieder 

cultuurhuis kent zijn eigen ontwikkeling en dynamiek 

vanwege het lokale karakter.

Een inventariserend onderzoek heeft de provincie in 2017 

laten uitvoeren: ‘De Kracht van Cultuurhuizen’ 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-

onderwerpen/cultuurhuizen/ontwikkeling-cultuurhuizen/ 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/cultuurhuizen/ontwikkeling-cultuurhuizen/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/cultuurhuizen/ontwikkeling-cultuurhuizen/
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“Beoogd resultaat: Er is een onderzoek uitgevoerd 

naar de inzet van creatieve verbeeldingskracht bij 

ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorende werkwijze is 

ontwikkeld “

Welke kennis gaat dit onderzoek toevoegen aan de 

onderzoeken die op dit terrein al zijn uitgevoerd?

Doel is om kennis op te halen omtrent het inzetten van 
creatieve verbeeldingskracht (in een multidisciplinair 
team) bij grote maatschappelijke opgaven voor de fysieke 
leefomgeving. Dit kan variëren van autonome 
kunstprojecten, inzet van ontwerpers en deskundigen in 
ruimtelijke ontwerpen tot creatieve inzet t.b.v. de 
proceskwaliteit. Deze kennis ontbreekt aangezien nu nog 
vooral vanuit een ruimtelijke ordeningsperspectief 
dergelijke processen worden benaderd. Een van de 
effecten is dat de beleving en zichtbaarheid van 
cultuurhistorische waarden wordt verbeterd met als 
effect een bijdrage aan een aantrekkelijke leefomgeving.
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“We participeren in of nemen initiatief tot minimaal 5 

projecten”

Welke vorm gaat dit participeren krijgen? Initiatieven 

waartoe?

Participeren bestaat uit het deelnemen in 
gebiedsprocessen en in de grote transitieopgaven. Hierbij 
passen we de kennis die via het onderzoek, zoals 
genoemd in vraag 76, is verkregen toe. Het initiatief 
nemen bestaat uit het actief integreren van creatieve 
verbeeldingskracht in ruimtelijke opgaven en andere 
transitievraagstukken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het 
zichtbaar maken een (cultuurhistorisch) verhaal rondom 
het thema waterveiligheid (sterke Lekdijk). Ook kan het 
gaan om het vinden van creatieve oplossingen voor 
vraagstukken rond druk op de ruimte.
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“De huidige locatie van het provinciaal archeologisch 

depot heeft de grenzen van de opslagcapaciteit 

bereikt. De samenwerking van Utrechtse depots, op 

initiatief van het Centraal Museum, is hierbij van 

belang, maar zal niet op korte termijn tot resultaat 

leiden. Tot die tijd werken we met tussenoplossingen. 

“

Wat is de beoogde oplossing van de samenwerking en 

waarom werkt die niet op korte termijn? Wat houden 

de tussenoplossingen in?

De beoogde oplossing is het huren van een nieuwe 
depotlocatie voor het Provinciaal Archeologisch Depot, 
met voldoende opslagcapaciteit. Daarbij trekken we 
samen op met andere Utrechtse erfgoedorganisaties. Dit 
vraagt om een nieuw gebouw of ingrijpende aanpassing 
van een bestaand gebouw en dat kost veel tijd. 
Onderzoek naar diverse mogelijkheden is gaande en 
wordt getrokken door gemeente Utrecht als beoogd 
verhuurder. Tussenoplossing is huur van extra 
depotruimte.
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Bij paragraaf 6.3: Wat is de stand van zaken van 

'Utrecht verhaalt'? 

‘Utrecht verhaalt’ is in het kader van de lopende cultuur- 
en erfgoednota geen afzonderlijk thema of programma. 
Het was een projectenagenda in de jaren 2014-2015, 
waarin vertellen, verbinden en verdienen centraal 
stonden. Deze doelstellingen zijn per 2016 geïntegreerd 
in het beleid gericht op publieksbereik erfgoed.
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“Het programma voor de Grebbelinie is afgerond, 

maar de exploitatie van het bezoekerscentrum Fort 

aan de Buursteeg vraagt in 2020 nog enige aandacht 

van alle betrokken private partijen en overheden. “

Waarom?

Het bezoekerscentrum kan nu financieel nog niet op 
eigen benen staan omdat de eigen inkomsten 
tegenvallen. Op dit moment worden op onze kosten door 
het Linie Expert Team diverse mogelijkheden onderzocht 
om het business model te verbeteren. Het resultaat 
daarvan zal worden besproken met betrokken private 
partijen en overheden.
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“BiSC faciliteert de bibliotheken in hun kennisdeling 

en -ontwikkeling om tot nieuwe aansluitende 

programmering te komen.”

Ondersteunt BISC alle bibliotheken in de provincie?

Ja, alle Utrechtse (in totaal 9 regio) bibliotheken behalve 
Nieuwegein.
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Doestelling 7.1. Wij vinden de doelstelling ‘verbeteren 

provinciale staten’ een vreemde doelstelling. De 

Staten worden immers gekozen door de inwoners van 

de provincie en dat zijn de 49 Statenleden waarmee 

we het moeten doen. Wat wilt u aan ons verbeteren? 

Kunt u die doelstelling nader toelichten?

De doelenboom in de Programmabegroting  2020 is 
gebaseerd op de doelenboom Programmabegroting 2019. 
De doelstelling wordt uitgewerkt in het meerjarendoel 
7.1.1 Versterken positie Provinciale Staten, waarin ook de 
concrete resultaten zijn benoemd.  In de verbetering van 
de doelenboom (zie ook vraag 135) kan gekozen worden  
voor een nieuwe formulering van de doelen.  
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Doelstelling 7.2.1 Het uitvoeren van werkzaamheden 

is naar ons idee geen doelstelling maar een activiteit. 

Welke doelstelling wordt wel beoogd?

Antwoord heeft raakvlak met vraag 82. Het 
meerjarendoel 7.2.1 is zo benoemd in de doelenboom 
van de Programmabegroting 2019. In de verbetering van 
de doelenboom (zie ook vraag 135) kan gekozen worden 
voor een nieuwe formulering van de doelen.  
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Doelstelling 7.3.1 Intensief betrekken van partners bij 

projecten is naar ons idee geen doelstelling maar een 

activiteit. Welke doelstelling wordt wel beoogd?

Het intensief betrekken van partners bij 
projecten/opgaven is een middel als doel tot betere 
resultaten te komen voor de samenleving en tot een 
sterkere binding tussen overheid en inwoner. Wij vinden 
dat bij elke opgave in een vroegtijdig stadium de dialoog 
dient te worden gezocht met betrokken inwoners, 
gemeenten en organisaties.
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Doelstelling 7.4.1. Het opstellen van een visie 

regiovorming en uitvoeren is naar ons idee geen 

doelstelling maar een activiteit. Welke doelstelling 

wordt wel beoogd?

Het opstellen van een door de medeoverheden gedragen 
visie op regiovorming en uitvoeringskracht rondom de 
maatschappelijk opgaven kan naar onze mening best 
beschouwd worden als doelstelling, maar de uitvoering 
niet. Zoals in de begroting aangegeven, gaat worden 
gewerkt vanuit het “plan van aanpak Sterk Bestuur”. Op 
basis van het plan van aanpak wordt samen met de 
gemeenten een beeld uitgewerkt op regiovorming en 
uitvoeringskracht. Dit om te bepalen waar we gezamenlijk 
staan en waar we naartoe willen de komende jaren, en 
wat onze handelingsperspectieven en rollen zijn.
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Doelstelling 7.4.2 Het uitvoeren van beleid verbonden 

partijen is naar ons idee geen doelstelling maar een 

activiteit. Welke doelstelling wordt wel beoogd?

Hier wordt bedoeld dat in de nota Verbonden Partijen 
algemeen beleid wordt opgesteld dat vervolgens 
geïmplementeerd/toegepast moet worden in de daarin 
genoemde verbonden partijen, waar dat mogelijk is.
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Doelstelling 7.4.3 Het stimuleren van relatie Europese 

Unie is naar ons idee geen doelstelling maar een 

activiteit. Welke doelstelling wordt wel beoogd?

De algemene doelstelling is om de Europese bestuurslaag 
optimaal te laten bijdragen (via beleid, kennis, middelen) 
aan de opgaven van de provincie Utrecht.
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Doelstelling 7.4.4 Het uitvoeren van nauwe 

samenwerking met RUD en ODRU is naar ons idee 

geen doelstelling maar een activiteit. Welke 

doelstelling wordt wel beoogd? Valt een mogelijke 

fusie tussen beide ook onder deze doelstelling?

Hier wordt bedoeld dat er gezocht wordt naar een manier 
waarop de samenwerking tussen de RUD en de ODRU 
vormgegeven kan worden. Dat vorm geven is echter 
mede afhankelijk van de beleidsdoelen die beide 
organisaties hebben. Juist dat zoeken naar gezamenlijke 
doelen voor beide organisaties zien wij als een 
doelstelling. In het denken van de provincie zou dat 
kunnen leiden tot een fusie. Volledigheidshalve moet hier 
wel vermeld worden dat een fusie pas aan de orde is als 
alle deelnemers van de twee omgevingsdiensten hier ook 
mee instemmen.
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Doelstelling 7.4.5 Realiseren Staat van Utrecht is naar 

ons idee geen doelstelling maar een activiteit. Welke 

doelstelling wordt wel beoogd?

De doelstelling van de Staat van Utrecht is om 
betrouwbare data en analyses te geven over het woon-, 
werk-, en leefklimaat in de provincie Utrecht. Dit doen we 
om:

 Gezamenlijk opgavegericht te kunnen werken. 
Voor veel maatschappelijke opgaven geldt dat 
deze niet door partijen afzonderlijk kunnen 
worden aangepakt. Regionale samenwerking 
(tussen provincie, gemeenten, maatschappelijke 
partijen) is essentieel. Binnen deze 
samenwerkingsverbanden is betrouwbare 
basisinformatie nodig.

 Te komen tot eenvormigheid in de benodigde 
gemeentelijke data. Niet alle gemeenten 
produceren jaarlijks eenzelfde soort 
informatie/data waarop beleid kan worden 
afgestemd. Eenvormigheid van de data is 
essentieel om tot een goed fundament te 
komen.

 Een context te creëren voor gemeenten om 
eigen ontwikkelingen te duiden. Door informatie 
te verschaffen over de situatie in de hele 
provincie Utrecht, kunnen gemeenten (en 
maatschappelijke partijen) het bredere plaatje 
zien.

 Kennis voor iedereen toegankelijk te maken. Niet 
alleen voor de provincie en gemeenten, maar 
ook voor alle belangstellende (maatschappelijke) 
partijen en burgers.

Tegenwicht bieden aan een onoverzichtelijke ‘wildgroei’ 
aan data. Voor velen wordt het steeds ingewikkelder om 
een weg te vinden in het toenemende aanbod aan data. 
Wat is betrouwbaar en wat niet? Hoe moeten bepaalde 
data geduid worden? De Staat van Utrecht sorteert daar 
op voor.
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Doestelling 7.5 Toezicht houden op partners 

(contradictio in terminis, overigens) en 

gemeenschappelijke regelingen zijn naar ons idee 

geen doelstelling activiteiten. Welke doestelling wordt 

er wel beoogd? Waarom wordt toezicht houden op 

gemeenten niet in de doelstelling betrokken?

Via interbestuurlijk toezicht dragen we bij aan een sterk 
en krachtig openbaar bestuur in de provincie Utrecht. 
Met ‘partners’ bedoelen we de Utrechtse gemeenten en 
waterschappen. Daarmee zijn de gemeenten wel degelijk 
betrokken in de doelstelling.
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Doestelling 7.5.1 Uitvoeren wettelijke toezichtstaak is 

naar ons idee geen doelstelling maar een activiteit. 

Welke doelstelling wordt wel beoogd?

De doelstelling van het interbestuurlijk toezicht is het 
stimuleren van een sterk en krachtig openbaar bestuur bij 
gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke 
regelingen
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Doelstelling 7.5.2 Inspelen op ontwikkelingen verticaal 

toezicht en horizontale controle is naar ons idee geen 

doestelling maar een activiteit. 

Het achterliggende doel is een uitgebalanceerde 
inrichting van het stelsel van een interne 
verantwoordings- en controlefunctie binnen gemeenten 
en waterschappen en een bijpassend extern toezichtrol 
van provincie.
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Doelstelling 7.6 Voeren van dagelijks bestuur is naar 

ons idee geen doelstelling maar een activiteit. Welke 

doelstelling wordt wel beoogd?

Met het voeren van dagelijks bestuur wordt bijgedragen 
aan de realisatie van onze ambities: fijne en gezonde 
leefomgeving, mooie natuur en schoon water, sneller 
naar duurzame energie voor iedereen, levendige steden 
en dorpen, gezonde, veilig en duurzame mobiliteit, 
gezonde economie  en samen komen we verder
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Doelstelling 7.6.1 Uitvoeren van dagelijks bestuur is 

naar ons idee geen doelstelling maar een activiteit. 

Welke doelstelling wordt wel beoogd?

Zie 93 (doublure)
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Doelstelling 7.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op 

informatiebeheer is naar ons idee geen doelstelling 

maar een activiteit. Welke doelstelling wordt wel 

beoogd?

Het beoogde doel van het beheren van de 
archiefbewaarplaats is duurzaam en veilig bewaren van 
onze historische archieven, die tegelijkertijd ook 
beschikbaar zijn voor de burger / onderzoeker. Met het 
toezicht op het informatiebeheer bewaken wij de 
kwaliteit van onze informatie binnen de provinciale 
organisatie en bij onze verbonden partijen, zodat deze 
(digitale) informatie betrouwbaar en volledig is om onze 
taken te kunnen uitvoeren en verantwoorden. En 
waarmee we er ook voor zorgen dat deze informatie 
danwel deskundig vernietigd wordt op termijn, danwel als 
toekomstig erfgoed en bron voor onderzoek bewaard 
blijft.

96 BEM VVD  
144

Werkbezoeken GS. Krijgen Statenleden de 

gelegenheid aan te haken op deze werkbezoeken, 

mede met het oog op de doelstelling PS meer vooraan 

in het beleidsproces te betrekken? 

De werkbezoeken van Gedeputeerde Staten zijn in het 
kader van relatiebeheer en meestal op uitnodiging van de 
partners (gemeenten, kennis- en zorginstellingen) in de 
provincie. Vaak worden er projecten of initiatieven 
bekeken om vervolgens te spreken over de 
samenwerking, de verschillende rollen en het behalen van 
gezamenlijke resultaten. Dit zijn bestuurlijke 
bijeenkomsten met een vol programma en kort van duur. 
Wij zien vooralsnog geen meerwaarde om PS bij deze GS-
bezoeken te betrekken. Los van de GS-werkbezoeken kan 
wel gekeken worden hoe statenleden betrokken kunnen 
worden bij andere werkbezoeken die mogelijk vanuit de 
opgaven georganiseerd worden.
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Wat bedoelt u met een ‘actieve en fundamentele’ 

inbreng van de Provincie in IPO verband?

De provincie is gebaat bij een (pro)actieve houding in het 
IPO dat steeds belangrijker wordt als vertegenwoordiger 
en pleitbezorger van de 12 provincies in Den Haag en 
Brussel, maar ook als partner van de VNG en de UvW. Dat 
betekent bijvoorbeeld een niet te afwachtende houding, 
maar zelf zaken agenderen en meedoen in de diverse 
gremia, bestuurlijke overleggen met het Rijk en andere 
partners en studiegroepen. Het moet dan gaan om zaken 
die voor Utrecht van wezenlijk belang zijn.
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De provincie wil een belangrijke partner van de U10 

worden. Is de provincie op dit moment geen 

belangrijke partner van de U10? Hoe wilt u dit 

vormgeven?

De provincie is in principe al een belangrijke partner van 
de U10. Op de diverse bestuurstafels schuift een 
gedeputeerde aan om mee te praten over de opgaven 
waarvoor de gemeenten zich gesteld zien en waar de 
provincie een rol kan spelen. De provincie realiseert zich 
dat grote opgaven steeds meer in ‘netwerkachtige 
settings’ worden besproken en dat aldaar wordt 
voorgesorteerd op standpunten en besluiten die 
vervolgens lokaal worden bekrachtigd. Net zo als de U10 
bezig is met het optimaliseren van haar eigen 
governance, is de provincie doende hier ook een 
standpunt over te bepalen. De gedachten hierover binnen 
de provincie zijn op dit moment nog ‘under construction’ 
en worden later met u gedeeld.
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Zoeken naar kansen voor financiering van Utrechtse 

opgaven. Indien extra middelen worden verworven, 

komen die dan in plaats van eigen middelen of 

worden de ambities verder opgerekt?

Dit is sterk afhankelijk van individueel geval en 
financieringsbehoefte in het specifieke project. In het 
algemeen geldt voor EU financiering het criterium van 
‘additionaliteit’. Het  betekent dat een project niet 
realiseerbaar zou zijn zonder de steun van de EU-
waarborg en dat andere vormen van financiering voor dit 
project niet beschikbaar waren wegens het risicoprofiel.
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Er worden extra middelen gevraagd voor de Staat van 

Utrecht (zie pag. 19), structureel ca. € 200k. Waar zijn 

deze middelen voor nodig? Worden deze middelen 

gematcht door de overige partners (gemeenten) in 

deze samenwerking?

De afgelopen jaren is de Staat van Utrecht op projectbasis 
gefinancierd. Nu is het voorstel om de Staat van Utrecht 
structureel te financieren om zo de continuïteit van de 
Staat te garanderen en beter in te kunnen gaan op 
toenemende vragen en verzoeken rondom de Staat. Het 
gaat dus niet om extra middelen.

De middelen voor de Staat van Utrecht zijn globaal nodig 
voor:

 Vullen en actualiseren van de database
 Analyse van data en onderzoek
 Produceren specials
 Dialoog (agenderen en duiden van 

maatschappelijke opgaven benoemd in de Staat 
van Utrecht)

 Communicatie (actualiseren website, profilering)
 Projectleiding en ondersteuning

De doelstelling van de Staat van Utrecht is om 
betrouwbare data en analyses te geven over het woon-, 
werk- en leefklimaat in de provincie Utrecht en deze 
informatie voor iedereen toegankelijk te maken. Als 
provincie zijn wij eigenaar van de Staat van Utrecht. Om 
de Staat hanteerbaar, doelmatig en efficiënt te houden 
worden de middelen niet gematcht met andere partners 
(de kosten voor het matchen zullen niet in relatie staan 
tot de lasten). Wel moet worden gezegd dat de Staat van 
Utrecht tot stand komt i.s.m. de gemeente Utrecht en zij 
hier ook haar eigen uren in stopt. 
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U gaat een recapitulatie maken van de financiële 

positie van gemeenten in het licht van oplopende 

kosten in het sociaal domein. Kunnen wij deze 

recapitulatie ook ontvangen? Heeft u signalen dat er 

in de provincie Utrecht nu al gemeenten zijn die in 

financieel zwaar weer zitten door het sociaal domein?

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) is, met medewerking van de 
financieel toezichthouders van de provincies, recent een 
rapport uitgebracht van een onderzoek naar de 
(meerjaren)begrotingen 2019 van gemeenten, specifiek 
voor de decentralisaties binnen het sociale domein (zie: 
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256283/web_1
22421_verslag_begroting_3d_2019.pdf en 
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256282/web_1
22421_bijlagen_begroting_3d_2019.pdf). 
Dit rapport biedt een landelijke samenvatting van de 
financiële positie van gemeenten gerelateerd aan de 
ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Voor dit 
rapport zijn ook de gegevens van en over de Utrechtse 
gemeenten gebruikt en geeft dus ook een samenvattend 
beeld over hen. 
De begroting 2020 moet voor 15 november door de 
gemeenteraden worden vastgesteld. Hierna zal BZK dit 
onderzoek voor de begroting 2020 gaan uitvoeren. 
Afronding hiervan is gepland in het eerste kwartaal van 
2020. Ook dit rapport zal door BZK gepubliceerd worden. 

In de kadernota’s 2020 van de Utrechtse gemeenten die 
wij als financieel toezichthouder hebben ontvangen, zien 
wij het signaal dat de ontwikkelingen rondom het sociaal 
domein leiden tot tekorten waarvoor bezuinigingen 
binnen en buiten het sociaal domein moeten worden 
doorgevoerd. 11 Utrechtse gemeenten hebben 
momenteel (d.d. 7 oktober) op basis van deze 
kadernota’s nog geen sluitende (meerjaren)begroting. De 
definitieve (meerjaren)begroting 2020 wordt uiterlijk 15 
november bij financieel toezicht ter toetsing aangeleverd. 
Uit deze begrotingen zal blijken of gemeenten 
daadwerkelijk in financieel zwaar weer zitten. Dit is terug 
te zien in de toezichtbeslissingen die wij eind december 

http://utrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ff32bbd4045e4930b028a3bf145e9a38
http://utrecht.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ff32bbd4045e4930b028a3bf145e9a38
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256282/web_122421_bijlagen_begroting_3d_2019.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256282/web_122421_bijlagen_begroting_3d_2019.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256283/web_122421_verslag_begroting_3d_2019.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256283/web_122421_verslag_begroting_3d_2019.pdf
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3.1.3.2 Ontgrondingsheffingen. Is deze heffing gezien 

de zeer beperkte opbrengst (€ 5.000,=) nog wel 

doelmatig? Welke perceptiekosten hangen met deze 

heffing samen?

De perceptiekosten zijn beperkt en zijn administratief van 
aard. Onderdeel van het beoordelen van 
vergunningaanvragen (WABO/ontgrondingen) is bekijken 
of er sprake is ontgrondingen > 10.000 m3. In dat geval 
wordt er door de financiële administratie een vordering 
gemaakt en verstuurd. Het maken van vorderingen is 
gewoon een standaardtaak van de financiële 
administratie en daar zitten dan een aantal tussen voor 
ontgrondingen.

103 BEM VVD  
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3.1.3.3 Grondwaterheffing. De heffing ziet onder meer 

op het bestrijden van kosten van maatregelen die 

verband houden met het infiltreren van grondwater. 

Moet bij het aanleggen het van 

warmtepompsystemen op aardwarmte (Warmte-

Koudeopslag) ook grondwaterheffing vergoed 

worden? Is er een impactanalyse gemaakt van een te 

verwachten toename van het aantal warmtepompen? 

Zo ja, wat was de uitkomst?

Open bodemenergiesystemen (WKO-systemen) zijn 
vrijgesteld van de grondwaterheffing. Dit is één van de 
maatregelen die wij in het verleden hebben genomen om 
het gebruik van deze duurzame manier van verwarmen 
en koelen van gebouwen te stimuleren. Wij hebben geen 
algemene impactanalyse gemaakt van de te verwachten 
toename van het aantal bodemwarmtewisselaars en 
open bodemenergiesystemen/WKO. Wel zijn wij op 
diverse manieren bezig met het faciliteren, stimuleren en 
aanjagen van het duurzaam gebruik van het bodem- en 
grondwatersysteem. Zo ook voor duurzame 
energiedoeleinden zoals bodemenergie, waarbij het 
uitgangspunt is dat dit gebeurt op een veilige en 
verantwoorde manier en rekening houdend met het 
drinkwaterbelang.

104 BEM VVD  
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U identificeert het ongeldig verklaren van PAS als 

risico. Volgens onze informatie heeft de Raad van 

State uitspraak gedaan dat PAS ongeldig is. Daarmee 

heeft het risico zich inmiddels voorgedaan. Hoe gaat u 

de schade dekken (max. € 1.000.000)? Waarom is dit 

bedrag niet opgenomen in de programmabegroting?

Risico’s worden door ons beoordeeld op de kans dat het 
risico zich voordoet en de financiële impact ervan. Op 
basis van deze analyse wordt de hoogte van het 
weerstandsvermogen bepaald. Dit weerstandsvermogen 
maakt deel uit van de begroting. Mocht het risico zich 
voordoen en leiden tot financiële gevolgen dan is in de 
begroting -via het weerstandsvermogen- hier reeds 
rekening mee gehouden. Het ongeldig verklaren van de 
PAS door de Raad van State leidt nu niet direct tot 
financiële gevolgen.
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Welke exploitatierisico’s zijn voorzien voor de 

Uithoflijn? Hoe zijn deze verwerkt in de 

risicoinventarisatie?

Vanuit de PU bekeken zijn de exploitatierisico’s beperkt 
bij de tram omdat de tram-assets (materieel en baan) van 
onszelf zijn. Door middel van onderhoudscontracten 
worden risico’s aan de assets opgevangen. De exploitatie 
van de tramlijn is aanbesteed en ligt bij de vervoerder. De 
vervoerder levert hoofdzakelijk personeel. In geval van 
failliet gaan van de vervoerder zal een vervanger voor de 
exploitatie moeten worden ingehuurd die het personeel 
over zal nemen, wel met het risico van hogere kosten.

106 BEM VVD  
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Hoe is het risico op kostenoverschrijdingen bij de 

Vuelta getaxeerd? Welk bedrag is hiervoor 

opgenomen?

Zoals gemeld bij de kwartaalrapportages wordt voor het 
organiseren van de Vuelta gewerkt met het COSO 
risicomanagementmodel. Met dit model worden de 
risico’s inzichtelijk en worden er beheersmaatregelen aan 
gekoppeld. Dit is nog in bewerking en wordt continue 
gemonitord In het controllersoverleg (met de controllers 
van de vijf publieke partners). 
De begroting is zodanig opgebouwd dat de uitgaven zijn 
gedekt door inkomsten. Financiële tegenvallers moeten 
binnen de begroting worden opgevangen. De stichting 
ziet erop toe dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. 
Er wordt gewerkt met prestatieafspraken (met private 
partners) die zijn voorzien van overeenkomsten. Veel 
kosten zijn hiermee in beeld.

107 BEM VVD  
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De provincie heeft lichtmasten overgenomen van 

gemeenten. Kennelijk waren deze verouderd. Was er 

sprake van achterstallig onderhoud en is de provincie 

hiervoor door gemeenten gecompenseerd?

Het project overname verlichting van gemeenten was een 
onderdeel van het SMPU (Strategisch Mobiliteitsplan 
Provincie Utrecht), onderdeel sociale veiligheid en 
luchtkwaliteit. GS heeft op 28 okt 2014 besloten 
(documentnr 810C165A) tot overname bij 13 gemeenten 
inclusief specificatie van financiële verrekening van 
kosten. De financiële berekeningen zijn gebaseerd op de 
cijfers van adviesbureau Nobralux. De verrekening heeft 
plaatsgevonden. De uitvoering van de werkzaamheden is 
opgenomen in de vastgestelde Nota kapitaalgoederen en 
MOP’s (meerjarenonderhoudsplannen).
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Kunt u het onderscheid tussen ‘vast’ en ‘variabel’ 

onderhoud toelichten?

Vast onderhoud betreft kort cyclisch onderhoud dat 
preventieve werkzaamheden omvat die op korte termijn 
moeten worden uitgevoerd. Variabel onderhoud is 
correctief onderhoud van ingrijpende aard dat op een 
groot deel van de infrastructuur wordt uitgevoerd en na 
een langere gebruiksperiode moet worden verricht.

109 BEM VVD  
170

De contractkosten van het energieverbruik via de 

bovenleiding zijn toegenomen. Zijn de Staten hier al 

eerder over geïnformeerd? Zo ja, wanneer? Zo nee, 

waarom niet? Met hoeveel euro en procent zijn de 

kosten toegenomen?

Zoals aangegeven in het MOP zijn de gewijzigde 
energieprijzen een provincie-breed issue. Over de 
effecten voor de tram is recentelijk nog gerapporteerd in 
de Najaarsrapportage 2019. De energiekosten zijn in 2019 
toegenomen met ca. €300k, dat is een toename van 30% 
ten opzichte van het budget. In 2020 wordt een toename 
verwacht van €500k. Dat is inclusief de exploitatie 
Uithoflijn, maar houdt ook rekening met de 
werkzaamheden (buitendienststelling) op de SUNIJ-lijn. 

110 BEM VVD  
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Het onderhoud van de trams wordt door een nieuwe 

partij uitgevoerd en om dat mogelijk te maken heeft 

de provincie reservemateriaal overgenomen van SIG-

trams die op korte termijn uit bedrijf gaan. Welk 

bedrag was hiermee gemoeid? Was het niet mogelijk 

om voor de SIG-trams het contract met de vorige 

onderhoudspartij te verlengen? Wat is de restwaarde 

van het reservematerieel bij uit gebruikname en wat is 

de verwachte opbrengst bij verkoop?

De overname van de voorraad reservematerialen voor de 
SIG-trams kost ca. €1,4 miljoen euro. De provincie heeft 
een contract met één partij voor het onderhoud van alle 
trams. De ruimte en werkprocessen in de remise zijn 
daarop ingericht. Het oude onderhoudscontract loopt 11 
december af en kan niet meer verlengd worden. Conform 
de voorwaarde in het oude onderhoudscontract neemt 
de provincie de voorraad reserveonderdelen voor de SIG-
trams over tegen inkoopprijs. De voorraad is nodig om de 
SIG-trams operationeel te houden en de 
betrouwbaarheid van de dienstregeling in 2020 zo goed 
als mogelijk te blijven garanderen. Voor zover mogelijk 
wordt de voorraad daarbij wel afgebouwd. De 
aanwezigheid van reservematerialen bevorderen de 
verkoopbaarheid van de SIG-trams. Daarmee is nog niet 
te zeggen wat de verwachtte verkoopwaarde zal zijn op 
het moment dat de SIG-trams buiten dienst worden 
gesteld.
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De garantietermijn van de CAF-trams loopt tot 2021. Is 

dit niet te kort, gezien de verwachte ingebruikname 

per eind 2019?

De garantietermijn van de trams maakt onderdeel uit van 
de leveringsvoorwaarden. De termijn bedraagt 1,5 jaar en 
gaat in nadat een hele serie trams (33 respectievelijk 41 
meter) is afgenomen. Onlangs is de laatste tram van de 
33 meter serie afgenomen, waarmee de garantietermijn 
nu is ingegaan. De garantietermijn staat los van de 
feitelijke ingebruikname van de trams en de start van de 
exploitatie.
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Verdieping 3 t/m 6 komen door het vertrek van ABN-

AMRO per 1 januari 2020 tijdelijk leeg te staan. Zijn de 

Staten al geïnformeerd over het financiële effect 

hiervan? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? Is er al 

uitzicht op een nieuwe huurder?

De Staten zijn in de najaarsnota geïnformeerd dat de 
financiële gevolgen van het vertrek van ABN AMRO Bank 
worden verwerkt in de P&C-documenten van 2020. 
De huur- en servicekostenderving als gevolg van het 
vertrek van ABN AMRO is ingecalculeerd in de Reserve 
Huisvesting Archimedeslaan. De opbouw van deze 
reserve zal worden geactualiseerd in de planning- en 
controldocumenten voor 2020 en via de normale 
financiële cyclus onder de aandacht van Staten worden 
gebracht. 
Momenteel wordt met twee zittende huurders gesproken 
over hun wensen om wellicht meer ruimte te huren in het 
Huis voor de provincie. Ook heeft ABN AMRO aangegeven 
wellicht tijdelijk gebruik te willen blijven maken van één 
kantoorverdieping. 
De provincie neemt zelf minimaal één van de vrijkomende 
kantoorverdiepingen in gebruik om in te kunnen spelen 
op de formatieve uitbreiding van de provinciale 
organisatie met 100 fte. Het in gebruik nemen van een 
extra verdieping voor de PU leidt tot een structurele 
huur- en servicekostenderving van € 290.000, waarover 
dus meer in de planning- en controldocumenten voor 
2020. 
In de begroting 2020 is via een stelpost wel rekening 
gehouden met de kosten van extra werkplekken voor de 
nieuwe medewerkers.
Voor verhuur van de eventueel daarna nog resterende 
ruimte is contact met twee potentiële huurders en wordt 
op korte termijn een makelaar in de arm worden
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In de paragraaf worden de onderdelen uit het 

redressplan (jaarrekening 2017) niet expliciet 

benoemd. Waarom heeft u dat niet gedaan?

In het Statenvoorstel (PS2019BEM11) over de 
Jaarrekening 2017, behandeld in september 2019, zijn de 
verbeteracties benoemd uit het redressplan. Het college 
rapporteert periodiek over de voortgang van de 
verbeteracties. In de Najaarsnota 2019, te behandelen in 
de Statenvergadering van 30 oktober, is een 
voortgangsrapportage opgenomen. 

114 BEM VVD  
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De impact van de PAS op de personele organisatie 

wordt niet genoemd. Wat is deze, vallen er komende 

periode veel uren vrij en welk effect heeft dit op bv de 

inhuur van menskracht?

Door de uitspraak van de Raad van State over de PAS is de 
ambtelijke organisatie, zowel beleid als uitvoering, druk 
bezig met het zoeken naar werkbare oplossingen. Hierbij 
moet het systeem worden aangepast (beleidsregels bijv.) 
en is er veel extra overleg met IPO en Rijk. Het “omvallen 
van de PAS” levert daardoor geen vrijval op in uren. 
Integendeel, binnen beleid en uitvoering wordt door 
prioritering en verschuiving van werkzaamheden juist 
extra capaciteit ingezet om het PAS-systeem te 
herstellen. Als de vergunningverlening weer op gang 
komt zal hier wellicht extra capaciteit voor nodig zijn.
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Huisvesting: wat is de meest actuele stand van zaken 

verhuur deel van het pand?

In het Huis voor de provincie zijn naast de PU vijf andere 
partijen gehuisvest: ABN AMRO Bank (tot 1-1-1-2020), de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de Regionale 
Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD), de Omgevingsdienst 
regio Utrecht (OdrU) en Recreatie Midden-Nederland 
(RMN). 
Momenteel wordt met twee zittende huurders gesproken 
over hun wensen om wellicht meer ruimte te huren in het 
Huis voor de provincie. Ook heeft ABN AMRO aangegeven 
wellicht tijdelijk gebruik te willen blijven maken van één 
kantoorverdieping. 
De provincie neemt zelf minimaal één van de vrijkomende 
kantoorverdiepingen in gebruik om in te kunnen spelen 
op de formatieve uitbreiding van de provinciale 
organisatie met 100 fte.  
Voor verhuur van de eventueel daarna nog resterende 
ruimte wordt op korte termijn een makelaar in de arm 
genomen.

116 BEM VVD  
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Wanneer verwacht u ISO27001 gecertificeerd te zijn in 

2020. Zinsnede toewerken naar is erg ruim 

geformuleerd, hier graag een duidelijk doel in de tijd

 In mei 2019 is de Digitale Routekaart Slimcity 2025 
vastgesteld. Hierin is (onder 4.2) opgenomen dat we 
toewerken naar ISO27001 in 2023. 
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Waaruit bestaat het risico Fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen? Wat is de omvang?

Het risico Fonds nazorg Gesloten stortplaats  bestaat uit 
het feit dat de afdichting van de stortplaats bij sluiting 
duurder uit zou komen dan de voorziening welke is 
getroffen. 
Om dit risico te voorkomen wordt in principe iedere drie 
jaar het Nazorgplan indien noodzakelijk aangepast. Via 
het stappenplan in het Nazorgplan, worden daarbij de te 
nemen maatregelen opnieuw geëvalueerd en de daarbij 
behorende kosten in kaart gebracht.
In 2019 zou het Nazorgplan opnieuw moeten worden 
 geëvalueerd, Maar de vergunningverlener (RUD) heeft 
aangegeven dat de noodzaak nu nog niet aanwezig was, 
daar er geen substantiële wijzigingen waren ten opzichte 
van de evaluatie 2015. Het risico is op dit moment dus 
beperkt.

118 BEM VVD  
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De Staten zijn recent geïnformeerd dat er nog een 

tekort van € 600.000,= bij RMN te verdelen is, op deze 

pagina is het financiële resultaat ‘0’. Hoe verhoudt 

zich dit tot elkaar? Over welk jaar is het resultaat ‘0’?

Het tekort bij RMN wat recent is gemeld in de Statenbrief 
over de zienswijzen ontwerpbegroting 2020 heeft 
betrekking op het jaar 2019. Financieel technisch sluit de 
begroting van RMN altijd op nul. De financiën waar de 
RMN mee werkt liggen bij het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht  Het tekort 
van € 600.000 op de begroting RMN 2019 wordt dan ook 
opgevangen door deze beide schappen. 
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Vitens keert jaarlijks dividend uit, hoeveel heeft Vitens 

in 2018 uitgekeerd? Hoe worden de 

dividendopbrengsten geraamd in de 

programmabegroting 2020?

In 2018 is er € 943.457 (bruto) dividend ontvangen van 
Vitens. In 2019 is € € 257.306  (bruto) dividend 
uitgekeerd.  Vitens wil de continuïteitsdoelstelling 
randvoorwaardelijk maken. Hierbij wil Vitens de 
aankomende jaren de solvabiliteit laten stijgen naar een 
niveau van 35% en blijvend voldoen aan de ratio’s zoals 
gesteld door de kredietverstrekkers. Zodoende is het 
dividendbeleid per 2019 gewijzigd en vastgesteld in de 
AV. Dit is van belang om de financierbaarheid naar de 
toekomst toe veilig te stellen, ook gezien het hogere 
risicoprofiel. Indien de solvabiliteit daalt tot onder het 
minimum van 30% wordt in beginsel geen dividend 
uitgekeerd.
Voor 2020 is voorzichtigheidshalve ca. € 200.000 aan 
dividend geraamd.

120 BEM VVD  
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BNG keert jaarlijks dividend uit, hoeveel heeft BNG in 

2018 uitgekeerd? Hoe worden de 

dividendopbrengsten geraamd in de 

programmabegroting 2020?

De BNG heeft over 2018 € 222.000 dividend uitgekeerd. 
Er wordt een dividend bedrag van ca € 200.000 geraamd 
voor 2020.

121 BEM VVD  
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NWB keert jaarlijks dividend uit, hoeveel heeft NWB in 

2018 uitgekeerd? Hoe worden de 

dividendopbrengsten geraamd in de 

programmabegroting 2020?

NWB heeft over de jaren 2016 en 2017 geen dividend 
uitgekeerd. In 2018 is ook  geen dividend uitbetaald. Over 
het resultaat 2018 is € 35.530 bruto dividend (incl. div. 
belasting) uitgekeerd. Deze is in april 2019 uitgekeerd.  Er 
worden geen dividendopbrengsten van de NWB geraamd 
in de begroting 2020.

122 BEM VVD  
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Welke inhoudelijke resultaten worden voor 2020 en 

verder voor de OMU beoogd? Welke prestaties gaat 

OMU leveren?

De taakstelling van de OMU is jaarlijks de transformatie 
van 10.000 m2 kantoor en de 
herontwikkeling/transformatie van ca. 5 ha aan private 
kavels op bedrijventerreinen (voor de periode 2012-2025 
in totaal 50 ha.).
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U geeft aan het uitgangspunt ‘vrijwilligheid’ te 

hanteren bij het verwerven van grond voor 

functieverandering naar natuur en dat daardoor de 

resultaten fluctueren. Volgens de bestaande planning 

zijn er voldoende middelen beschikbaar en is de 

planning van 2027 ook reëel. Om welke reden vraagt u 

dan extra middelen onder 2.2 op pagina 16? Is het 

reëel dat deze extra middelen ook daadwerkelijk tot 

besteding leiden?

De extra middelen die gevraagd worden zijn specifiek 
bedoeld voor de Groene Contour. 
Bij de herijking van de natuuropgave in 2011 (Akkoord 
van Utrecht) is de totale natuuropgave teruggebracht van 
6.000 ha nog om te vormen natuur, naar 1506 ha. Voor 
het gebied Vijfheerenlanden is 60 ha nieuwe natuur 
voorzien (waarvan 30 ha internationaal). Voor deze 1.566 
ha zijn naar verwachting voldoende middelen 
beschikbaar. Van de totale 6.000 ha is 1500 ha komen te 
vervallen (ontgrensd), de overige 3.000 ha is in de 
zogenaamde Groene Contour terechtgekomen. Hiervoor 
was vanuit de provincie nooit geld beschikbaar voor 
realisatie (omvorming en inrichting). De realisatie werd 
aan andere partijen overgelaten. Gevolg was dat de 
Groene Contour niet goed van de grond kwam. Het 
nieuwe college heeft in haar collegeprogramma 
aangegeven geld beschikbaar te willen stellen voor 
omvorming en inrichting van (een deel van) de Groene 
Contour, zodat hiermee een extra impuls wordt gegeven 
aan natuurrealisatie in de provincie Utrecht

124 BEM VVD  
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In het Revolverend Fonds zat ultimo 2017 nog € 29 

mln. Welke concrete plannen zijn er nog voor het 

Revolverend Fonds? Zijn er mogelijkheden dit fonds 

sneller af te bouwen? 

Het Revolverend Fonds is gekoppeld aan de natuuropgave 
uit het Akkoord van Utrecht en het programma Agenda 
Vitaal Platteland (kortweg AVP). De natuuropgave loopt 
tot 2027 en de afbouw van het Revolverend Fonds is 
daaraan gekoppeld, waarbij iedere twee jaar het plafond 
met €5 mln. zakt. Het fonds wordt afgebouwd doordat 
gronden die eruit zijn voorgefinancierd worden verkocht. 
Het is niet wenselijk om alle provinciale gronden ineens te 
verkopen, daarmee wordt de markt te veel verstoord. 
Met de geleidelijke afbouw is er geen sprake van 
marktverstoring. De afbouw houdt zo gelijke tred met het 
kleiner worden van de opgave voor natuurrealisatie. 
In de jaarrekening 2018  komen we terug op het 
Revolverend Fonds en de afbouw daarvan.
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U meldt dat er bodemverontreiniging PFOS is 

aangetroffen op Vliegbasis Soesterberg. Zijn de Staten 

hierover al eerder geïnformeerd? Zo ja, wanneer? Zo 

nee, waarom niet? Wat is uw inschatting van het 

financiële risico? Is dit risico verwerkt in de actuele 

grondexploitatie?

De Staten zijn al eerder over de PFOS verontreiniging op 
de vliegbasis geïnformeerd door middel van een 
statenbrief op 24 april jl. met kenmerk 81EAADA0. 
Daarnaast is deze gemeld in de presentatie over het 
programma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis 
Soesterberg op 17 juni 2019. Op dit moment is nog niet 
bekend hoe de verontreiniging met PFOS zal worden 
gesaneerd. Reden hiervan is dat er nog geen landelijke 
vastgestelde toetsingskaders en regelgeving beschikbaar 
is en de saneringstechnieken nog in ontwikkeling zijn. De 
aangetroffen bodemverontreiniging heeft mogelijk 
gevolgen voor de ontwikkeling van de woonwijk. De 
omvang van het risico en de effecten op onder andere de 
planning worden momenteel nader in beeld gebracht. 
Het risico van de verontreiniging is opgenomen in de 
risicoparagraaf van de mastergrex 2019, echter door de 
onhelderheid over omvang en effect nog als PM post. 
Deze zal in het kader van de mastergrex 2020 wel in beeld 
komen.  

126 BEM VVD  
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Wellicht komt er een tijdelijke buslijn 26. Welke extra 

kosten brengt dit met zich mee, hoe worden deze 

gedekt?

De exploitatie van een aanvullende buslijn voor een half 
jaar (worst case scenario) zal ca. 1,0 miljoen euro kosten. 
Daarnaast zijn opstartkosten van ca. ca. 0,6 miljoen euro 
nodig voor o.a. informatie/communicatie en bussen 
gereed maken.
De opstartkosten worden gefinancierd vanuit het 
projectbudget Uithoflijn. De exploitatiekosten worden 
bekostigd vanuit de begroting. Tegenover hogere 
exploitatielasten voor een aanvullende buslijn staan 
lagere exploitatielasten van de tramlijn en tevens lagere 
beheer & onderhoudslasten aan de Infra en aan het 
materieel a.g.v. een lagere rijfrequentie.
Gevolg is dat onder aan de streep het een kosten neutraal 
effect heeft op de begroting.
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Het materieel wordt gefinancierd uit toekomstige 

reizigersinkomsten na start exploitatie. Wij nemen aan 

dat u bedoelt dat de kapitaallasten gedekt worden 

door reizigersinkomsten. Klopt dit? Worden deze 

volledig gedekt? Welk financieel risico loopt de 

provincie hierbij?

De afschrijvingslasten van de gedane investeringen aan 
het materieel vormen samen met de rentelasten van de 
lening de kapitaallasten. De kapitaallasten komen ten 
laste van de begroting. Naast kapitaallasten, zijn er ook 
jaarlijkse exploitatie (i.e. concessie contract met 
vervoerder) en beheer & onderhoudskosten (B&O). 
In het mobiliteitsprogramma en door vertaald in de 
meerjarenbegroting zijn deze drie posten volledig 
verwerkt en gedekt. In geval van tegenvallende 
reizigersopbrengsten ligt het financiële risico deels bij de 
vervoerder en deels bij de provincie (Beheer OV-
concessies). De kapitaallasten en B&O hebben geen 
rechtstreekse afhankelijkheid met de reizigersinkomsten.
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De provincie levert proactief input voor de NOVI. De 

ontwerp-NOVI heeft tot 30 september 2019 ter inzage 

gelegen. Op welke wijze verwacht u in 2020 nog ‘pro-

actief’ input te kunnen leveren?

In de Omgevingsagenda’s (die komende jaren per 
landsdeel worden opgesteld) en in de NOVI-gebieden (die 
in de definitieve NOVI worden aangewezen), worden de 
omgevingsvisies van rijk, provincies en gemeenten met 
elkaar in verbinding gebracht. Dit moet leiden tot een 
gezamenlijke definiëring van de opgaven in een specifiek 
gebied. In het Strategisch Bestuurlijk Overleg MIRT van 23 
mei 2019 hebben Rijk en partijen in landsdeel Noordwest 
afgesproken om een gezamenlijke Omgevingsagenda 
voor het grondgebied van de provincies Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland op te gaan stellen. Momenteel 
lopen er al verschillende Rijk-regio- en regionale trajecten 
die hiervoor bouwstenen opleveren. Naar verwachting in 
het voorjaar van 2020 besluiten de bestuurlijke partners 
wanneer en op welke wijze deze lopende trajecten in een 
Omgevingsagenda Noordwest terecht komen. Vanuit de 
provincie Utrecht is er bij het Rijk voor gepleit om het 
Groene Hart en de stadszone Utrecht Zuidoost in de 
definitieve NOVI als NOVI-gebied aan te wijzen vanwege 
de omvang, complexiteit en urgentie van de opgaven die 
hier spelen. Daarnaast wordt er tussen het Rijk en de 
koepels gewerkt aan een te sluiten Bestuursakkoord NOVI 
(input vanuit de provincie Utrecht via het IPO). 

129 BEM VVD  
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De geraamde dividenden lopen sterk terug van € 1,2 

mln naar € 0,4 mln in 2020. Kunt u dit toelichten?

De lagere geraamde opbrengst wordt veroorzaakt door 
het gewijzigde dividendbeleid bij Vitens. We verwijzen u 
mede naar de toelichting bij de vraag 119.

130 BEM VVD  
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De post ‘overigen’ bedraagt in de tabel op pag. 215 € 

8,370 mln en volgens uw toelichting op pag. 216 € 

4,629 mln. Kunt u dit verschil nader toelichten? 

Kunnen wij een nadere specificatie van deze post 

ontvangen? 

Het verschil bedraagt € 3,741 mln. Abusievelijk is in de 
toelichting op pagina 216 dit bedrag (zijnde de verwachte 
toename van de kosten van Vijfheerenlanden) niet 
meegenomen. Zie pagina 12 en 15 onder Budgettair 
Kader voor een nadere specificatie en zie daarnaast ook 
de aparte beantwoording in een bijlage (vraag no. 8).
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De lasten voor de NHW nemen eerst met € 2,36 mln 

af, en vervolgens wordt € 3,9 mln bijgeraamd voor 

intensivering / nieuw beleid. Kunt u dit nader 

toelichten? Is het reëel te verwachten dat dit budget 

ook daadwerkelijk tot besteding en uitvoering komt?

De begroting met betrekking tot NHW bestaat uit 2 
onderdelen: een deel eenmalig AVP-budget (€ 1,1 mln, in 
2019) en een deel reguliere NHW budget (€ 2,5 mln in 
2019 en € 1,3 mln voor 2020) voor uitvoering van het 
vastgestelde programma.
In de begroting 2020 is bij intensivering € 3,9 mln 
opgenomen, dat betreft het restant budget voor 
uitvoering van het laatste jaar van het lopende 
programma. Dit deel kan niet uit de betreffende reserve 
onttrokken worden, omdat de reserve in 2019 op 0 loopt 
doordat de systematiek om de reserve te vullen is 
vervallen ). 
Ten onrechte is het bedrag dat al voor 2020 in de 
begroting opgenomen was en de daarmee 
samenhangende onttrekking uit de reserve NHW, beiden 
€ 1.334.000, blijven staan. Dit wordt in de eerstvolgende 
begrotingswijziging hersteld.
Het is overigens zeker de verwachting dat het budget van 
€ 3,9 mln. in 2020 geheel aangewend wordt.

132 BEM VVD  
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U begroot zowel een daling van baten als een stijging 

van lasten ad € 1,7 mln als gevolg van het wegvallen 

van het bedrijfsvoeringsbudget BRU. Kunt u dit nader 

toelichten? Het totale saldo van deze twee posten is € 

3,4 miljoen, is dit niet dubbelop?

Het betreft € 1,7 mln. lagere baten en de € 1,7 mln. 
stijging van de lasten betreft een stijging a.g.v. 
doorvoering cao 2019/2020 en derhalve niet 
bedrijfsvoeringsbudget BRU.
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U begroot € 0,9 mln hogere lasten in het 

evenementenbudget voor de Vuelta. De totale lasten 

voor de Vuelta bedragen ruim € 2 mln. Wat is het 

totale evenementenbudget? Blijft er naast de Vuelta 

nog ruimte over voor andere evenementen? Zo nee, 

wat zijn hiervan de maatschappelijke / beleidsmatige 

gevolgen?

In de tekst wordt gesproken over een 
evenementenbudget omdat de Vuelta gezien wordt als 
een evenement en er voor het jaar 2020 geld 
gereserveerd is voor de Vuelta. In 2018 was er geen geld 
geraamd voor de Vuelta, vandaar opname in de 
verschillenanalyse. 

In de voorgaande coalitie was er sprake van een 
evenementenbudget. Dit budget is volledig benut. In de 
huidige coalitie is er geen sprake meer van een specifiek 
evenementenbudget. Subsidies voor evenementen zijn 
mogelijk indien het evenement passend is binnen de in de 
begroting opgenomen beleidsdoelstellingen met de 
daaraan gekoppelde financiën.
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U stel dat baten en lasten die zich maximaal 3 jaar 

voordoen incidenteel zijn. Op deze regel zijn twee 

uitzonderingen, waaronder meerjarige tijdelijke 

geldstromen waarvoor de eindigheid vastligt met een 

staten- en/of toekennigsbesluit. Deze zouden dan 

incidenteel zijn, ook als ze zich meer dan 3 jaar 

voordoen. In het overzicht vanaf pagina 16 neemt u 

aantal posten op die zich meer dan maximaal 3 jaar 

voordoen, maar toch als incidenteel worden 

geoormerkt. Concreet gaat het om (1) ‘extra impuls 

voor natuur in de groene contour’, (2) ‘regiodeal food 

valley’, (3) ‘inzet van erfcoaches en versnellen aanpak 

asbestdaken’, (4) ‘regiodeal Utrecht-Amersfoort’, (5) 

‘energieopwekking bij eigen infrastructuur’, (6) 

‘verbetering regionale fietsnetwerk’, (7) ‘extra 

middelen voor exploitatie regionaal busvervoer en 

betere doorstroming’, (8)‘ondersteuning van de 

functie van erfgoed en (9) versterken fonds 

Erfgoedparels’ en ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie is 

aanjager van ruimtelijke kwaliteit’. Kunt u voor elk van 

deze 9 posten toelichten en beargumenteren waarom 

deze incidenteel zijn? Kunt u daarbij een verwijzing 

opnemen naar het betreffende staten- en/of 

toekenningsbesluit? Heeft er overleg met onze 

toezichthouder, het Ministerie van BZK, plaats 

gevonden over de staat van incidentele middelen? Zo 

ja, wat was daarvan de uitkomst?

In de Begroting 2020 worden deze bedragen voor het 

eerst opgenomen als intensivering/nieuw beleid. Indien 

PS besluit om de Begroting 2020 vast te stellen, dan is in 

dat besluit gelijk ook de einddatum (eindigheid) van de 

betreffende budgetten vastgelegd. 

Toelichting per post:

(1) Extra impuls gaat over de realisatie van een 

afgebakende hoeveelheid hectares. Dit is geen 

structurele taak. (zie ook pag. 45)

(2) Food Valley is bij de Kadernota apart besproken, 

inclusief amendement 06a van de VVD, waarin 

expliciet een bedrag van 10 mln. is genoemd. Dat is in 

de begroting verdeeld over de jaarschijven waarin dit 

naar verwachting wordt besteed. Dit is geen 

structurele taak.

(3) Rondom asbestdaken wordt een programma 

opgesteld dat een afgebakende scope kent (zie ook 

pag. 71). Om die reden geen structurele middelen. 

(4) De Regiodeal omvat matching van Rijksbijdragen 

voor de derde tranche die een afgebakende periode 

en omvang kent (zie ook pag. 69). Om die reden geen 

structurele middelen. 

(5) Het incidentele geld betreft met name afdekken 

onrendabele top dat per definitie een afgebakende 

scope heeft en daarom als incidenteel is opgenomen. 

(6) Regionale fietsnetwerk betreft realisatie van enkele 

snelfietsroutes. Dit zijn incidentele bijdragen om die 

te realiseren en daarom geen structurele middelen 

hiervoor (zie ook pag. 110)

(7) Exploitatie bus en doorstroming betreft een impuls 
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U schrijft in de programmabegroting op pag. 180 dat 

er bij de kadernota 2020 een nieuw voorstel voor een 

doelenboom komt en op pag. 142 schrijft u als 

doelstelling ‘Provinciale Staten positioneren zich meer 

vooraan in de beleidsprocessen.’ Het opstellen van 

een doelenboom raakt bij uitstek aan de 

kaderstellende rol van de Staten. Hoe worden de 

Staten, vooraf, betrokken bij het opstellen van de 

doelenboom?

De doelenboom is inderdaad een sturingsinstrument voor 
de Staten om de kaderstellende rol in te kunnen vullen. 
Bij het voorstel voor een nieuwe of bijgestelde 
doelenboom zal de Staten ook betrokken worden. Over 
de wijze waarop zal besproken worden in de commissie 
FAC (nog in te plannen) middels een procesvoorstel over 
de verbetering van de doelenboom, wellicht 
gecombineerd met andere verbetervoorstellen met 
betrekking tot de Planning en Control documenten van de 
Staten 
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De schuldpositie van de Provincie Utrecht verslechtert 

dramatisch van -8% naar meer dan 100% in 2023. Hoe 

verklaart u deze zeer forse toename? Welke norm 

hanteert het college voor de schuldpositie?

Volgens het VNG rapport Houdbare gemeentefinanciën 
bevindt de netto-schuldquote zich normaal gesproken 
tussen de 0 en 100%.  Het college hanteert hiervoor geen 
norm.  
In 2018 en 2019 is o.a. veel geld geïnvesteerd in de 
Uithoflijn, de remise, trammaterieel enz.  Dit is 
geactiveerd en leidt in de komende jaren tot 
kapitaalslasten, maar het kasmoment van de investering 
heeft in de afgelopen jaren tot nu plaatsgevonden. (Op 
pagina 312 van de begroting ziet u een specificatie 
hiervan).
In 2019 en vooral 2020 vinden geplande grootschalige 
vervangingsinvesteringen plaats bij de SUNIJ-lijn, welke 
oplopen tot meer dan € 130 miljoen. Ook deze uitgaven 
worden toegelicht op pagina 312 en leiden tot een 
afname van liquiditeit. 
Deze investeringen verklaren het grootste deel van de 
toenemende schuldquote die daarmee eind 2020 al 
geprognosticeerd op 86,8% staat. 
Daarnaast wordt voorgesteld om in 2020, 2021 en 2022 
voor meer dan € 50 miljoen te investeren in 
natuurontwikkeling en het landelijk gebied. Deze uitgaven 
worden grotendeels gedekt door onttrekking aan 
reserves, maar leiden ook tot een afname van de 
liquiditeit.

Echter; de jaarrekening 2018 is nog niet afgerond. De 
bevindingen van EY met betrekking tot de jaarrekening 
2017 o.a. de verwerking van subsidies, gronden en 
investeringen van maatschappelijk nut hebben nog 
impact op de standen van de geprognotiseerde balans, 
het resultaat en daarmee ook op onderstaande 
kengetallen. 
Verder geldt dat naarmate we verder vooruitkijken de 
onzekerheid toe neemt over wat haalbaar is in de tijd. De 
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De solvabiliteit van de Provincie Utrecht keldert van 

53% naar beneden 30% in 2023. Hoe verklaart u deze 

zeer forse afname? Welke norm hanteert he college 

voor de solvabiliteit?

In de afgelopen jaren zijn door PS grote 
investeringskredieten vrijgegeven. Dit betreft o.a. 
investeringen in het openbaar vervoer (Uithoflijn en de 
sneltrein Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein). Deze grote  
investeringen in het OV  worden in 2019 en 2020  
gerealiseerd. Dat kan betekenen dat de schuldpositie 
mogelijk gaat toenemen. 
Het College heeft geen vastgestelde norm voor de 
solvabiliteit, maar kijkt naar het totaalbeeld van alle in dit 
hoofdstuk opgenomen kengetallen tot de ambities van 
deze begroting.
In de zomer van 2020 gaat het College PS een actueel 
beeld geven van de toekomstige schuldpositie, waarin we 
de effecten van de resultaten van het jaarverslag 2018 en 
2019  meenemen.
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“De provincie Utrecht streeft voor dit kengetal (i.c. 

structurele exploitatieruimte) veiligheidshalve een 

ratio na van ten minste 5%. Omdat deze ratio onder 

dit kengetal zakt in de Begroting 2020 en het 

meerjarenperspectief 2021-2024 zal het College bij de 

Kadernota 2021-2024 met voorstellen komen om dit 

te verbeteren.” Waarom komt het College nu niet 

direct met voorstellen om te voorkomen dat deze 

ratio verslechtert? Welke maatregelen zijn mogelijk 

om te voorkomen dat de ratio nu al verslechtert?

De 5% is niet vastgelegd in een wettelijke bepaling  uit het 

BBV of een kaderstellende verordening van de Staten. Het 

is een percentage dat als vuistregel is gaan leven. Onze 

regelgeving schrijft een sluitende begroting voor met een 

financiële doorkijk van de drie jaren daarna, waarbij het 

laatste jaar van het meerjarenbeeld stuctureel dient te 

sluiten. Dit is zo bij de voorliggende begroting.

5% structureel vrije exploitatieruimte betekent voor de 

Provincie Utrecht 5% van € 428 miljoen en is dus daarmee 

een ruime € 21 miljoen geprognosticeerd (structureel) 

begrotingsoverschot. Dat is niet de lijn die dit college zou 

willen voorstellen in de huidige tijd van rendementen of 

financieel vermogen.

De huidige reserve positie leidt op dit moment nog tot 

een kasposite bij de schatkist, waar het rendement op de 

liggende gelden nihil is. Bij een inflatie van rond de 2% 

betekent dit feitelijk jaarlijks interen op de ‘koopkracht’ 

van het provinciale spaargeld. Voor het college is 

realistisch begroten het uitgangspunt, waarbij we niet 

onnodig geld vragen aan onze inwoners voor uitgaven 

aan activiteiten die nog niet gaan plaatsvinden en dus tot 

een overschot en oppotting leiden.

Dit ‘luxe’ standpunt kan de Provincie Utrecht zich 

permitteren, vanwege de ruim positieve stand van het 

incidentele weerstandsvermogen in het licht van 

geïdentificeerde risico’s.   Op pagina 165 van de begroting 

treft u de opstelling waaruit blijkt dat de ratio 

weerstandsvermogen eind 2020 is geprognosticeerd op 

3,36, wat de kwalificatie ‘uitstekend’ meekrijgt. Daarnaast 

is er dan nog een structurele weerstandscapaciteit van € 

70 miljoen (door maximale ophoging opcenten 
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Hoe komt het dat het investeringsvolume in 2021 en 

2022 zo laag is?

Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er geen grote 
(uitbreidings- en vervangings-) investeringen in het OV 
gepland staan voor 2021 t/m 2023. Voor wegen zijn er 
wel investeringen gepland in 2021 en 2022. In 2023 zijn er 
weer grotere investeringen gepland voor wegen.

140 BEM VVD  
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“Met ingang van de begroting 2020 is er niet langer 

sprake van een ondergrens.” Wanneer hebben de 

Staten dit besloten? Waarom is dit niet als expliciet 

beslispunt opgenomen in het Statenvoorstel bij de 

Programmabegroting?

In het Coalitieakkoord van 2015 was de ondergrens van € 
10 mln. opgenomen. In het nieuwe Coalitieakkoord wordt 
dit uitgangspunt niet gecontinueerd.  
De ondergrens van € 10 miljoen in het coalitieakkoord 
van 2015 is niet vastgelegd in een door PS vastgestelde 
nota en behoeft dus ook geen aanpassing of expliciet 
besluit. Er is wel een ondergrens, een reserve kan en mag 
nooit negatief zijn. 
Bij de begroting 2019 welke is vastgesteld door de vorige 
PS is in het meerjarenbeeld overigens rekening gehouden 
met een daling van de saldi reserve tot € 8.663.000 vanaf 
2020. In de huidige prognoses bij deze begroting zakt de 
saldi reserve niet onder de € 10 miljoen.

141 BEM VVD  
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U benoemt als functie voor de reserve ecoducten 

egaliseren. Bij de ontwikkelingen lezen we dat de 

reserve wordt aangehouden voor de toekomstige 

kapitaallasten. Zou de functie van de reserve dan niet 

moeten wijzigen naar kapitaaldekking?

Klopt, de beslissing hierover moet nog plaatsvinden, 
hangt samen met toekomstige ontwikkelingen van 
investeringen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP. 
Een beslissing tot functiewijziging wordt voorgelegd aan 
de Staten.

142 BEM VVD  
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“Het restant (van de WW-reserve) zal in deze reserve 

worden gestort om toekomstige kosten te kunnen 

egaliseren.” Hoe verhoudt dit zich met het 

uitgangspunt van de coalitie dat overschotten in 

beginsel terugvloeien naar de Algemene Reserve?

Het voorstel is om deze reserve vrij te lasten vallen in de 
jaarrekening 2018 t.g.v de Algemene Reserve. Het 
bestemmingsvoorstel wordt bij de jaarrekening 2018 
opgenomen. Hier was bij de begroting 2020 nog geen 
rekening mee gehouden.
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“Uit de reserve Huisvesting worden de 

(afschrijvings)lasten van de aanschaf en 

verbouwing Archimedeslaan als mede de 

vervangingsinvesteringen gedekt. De 

huuropbrengsten voor de verhuur van de etages 

Archimedeslaan worden in de reserve gestort. Door 

de afschrijvingslasten via een reserve te laten 

verlopen wordt dit geneutraliseerd in de begroting en 

worden de jaarlasten constant gehouden.” Kunt u in 

het licht van deze passage toelichten waarom er dan 

een negatief effect optreedt agv. van het (tijdelijk) 

leegstaan van de verdiepingen 3 t/m 6? Worden deze 

huuropbrengsten dan niet verrekend met deze 

reserve?

De huuropbrengsten worden toegevoegd aan de reserve 
en de kapitaallasten (afschrijvingen) komen t.l.v. de 
reserve. Bij een daling van de huuropbrengsten heb je 
dan te maken met minder inkomsten (lees: interen van de 
reserve) waardoor een negatief effect zal optreden.
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ICT-reserve heeft een egalisatiefunctie. Via deze 

reserve worden ICT-investering bekostigd. Waarom 

worden ICT-investeringen niet (allemaal) geactiveerd? 

Hoe verhoudt zich dit tot het BBV?

ICT investeringen worden geactiveerd conform de nota 

kapitaalgoederen en is conform het BBV.

De provincie heeft een vaste voering voor ICT 
investeringen maar er zijn soms pieken in de grootte van 
investeringen en deze investeringspieken worden met 
deze reserve opgevangen. De ICT reserve is ook bedoeld 
voor projecten die betrekking hebben op processen, die 
vooraf niet voorspelbaar zijn en een incidenteel karakter 
hebben. Qua omvang passen deze niet altijd passen 
binnen de gestelde investeringskaders terwijl start van 
het project wel geboden is. 



Nr. CIE Fractie Pag
.

Vraag Antwoord

145 BEM VVD  
253

Reserve IGP. “Op dit moment zijn er geen lopende 

IGP-projecten benoemd waaraan de 

middelen besteed mogen worden. Het moment van 

besteden is per project 

afhankelijk van de fase waarin het zich bevindt.” Hoe 

verhoudt zich dit met het coalitieuitgangspunt dat 

alleen reserves worden aangehouden waar concrete 

plannen onderliggen?

Er lopen nog een aantal lopende IGP-
gebiedsontwikkelingen, waarbij al gesproken is over 
mogelijk bijdragen uit de IGP-reserve. Zodra deze 
gebiedsontwikkelingen in de fase van financiering komen, 
wordt een voorstel aan de staten voorgelegd. Zie ook het 
antwoord op vraag 198. U maakt met uw opmerking een 
terecht punt. Wij zullen vanaf volgend jaar bij de 
toelichting op reserves ook aangeven dat er plannen in 
uitwerking zijn, die legitimeren de reserve nog even aan 
te houden, doch onvoldoende concreet zijn om aan te 
geven wanneer de onttrekking zal plaatsvinden

146 BEM VVD  
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Op pagina 15 zet u vanuit de reserve 

Mobiliteitsprogramma € 18.021.000 (2020), € 

20.000.000 (2022) en € 30.000.000 (2023); in totaal € 

68.021.000 in voor dekking coalitieakkoord. Bij vrije 

ruimte in deze reserve geeft u aan dat er € 58.000.000 

vrije ruimte i die ingezet is voor dekking van het 

coalitieakkoord. Daar zit een verschil in van € 

10.021.000. Kunt u dit verschil toelichten? Is er meer 

onttrokken aan de reserve dan feitelijk mogelijk is?

Het verschil van € 10 mln. heeft betrekking op de vrije 
ruimte uit het lopende jaar 2019. Omdat dit in de 
begroting 2019 nog niet was aangepast maakt dit bedrag 
in de begroting 2020 nog geen onderdeel uit van de vrije 
ruimte.
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De reserve ‘Nog te verrichten activiteiten’ dateert uit 

1987 (!). Het lijkt erop dat deze reserve geen 

toegevoegde waarde meer heeft. Waarom heeft het 

College besloten deze reserve te handhaven? 

In de Jaarrekening 2018 wordt het saldo uit de reserve 
Nog te verrichten activiteiten onttrokken. Daarmee kan 
deze reserve opgeheven worden en een voorstel daartoe 
wordt opgenomen bij de vaststelling van de jaarrekening 
2018.
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148 BEM VVD  
274

Voorziening ontgrondingen. Feitelijk is hier geen 

inschatting te maken van mogelijke claims en is de 

voorziening feitelijk meer een reservering voor 

mogelijke toekomstige claims. Voldoet de voorziening 

gezien het onzekere karakter wel aan de 

verslaggevingseisen voor voorzieningen? Hoe kijkt de 

accountant hier tegenaan?

Voldoet aan verslaggevingseisen. Het betreffen middelen 
van derden met een specifiek bestedingsdoel(artikel 44 
lid 2 BBV). Dit betreft ontgrondingenheffing voor kosten 
met betrekking tot in de ontgrondingenwet genoemde 
doelen (zoals onderzoek, compensatie, 
schadevergoedingen). 
De voorziening mag alleen worden aangewend voor 
kosten die gemaakt worden in het kader van 
ontgrondingen.
Heffingsinkomsten worden niet aangewend voor andere 
zaken.

149 BEM VVD  
277

Voorziening Grondwaterheffing. Waarom is dit een 

voorziening en geen reserve? Zie voorgaande vraag.

Door accountant is erop gewezen dat vanuit de BBV dit 
een voorziening moet zijn. Een voorziening betreft een 
gesloten systeem dat alleen voor dat doel kan worden 
aangewend en niet anders kan worden ingezet, wordt 
gezien als vreemd vermogen. Budget in een reserve kan 
door PS ook voor een ander doel worden ingezet.

150 BEM VVD  
339

Oplage 30-50 exemplaren (intern). Kunnen wij ook 

enkele papieren exemplaren ontvangen?

Die zinsnede is per abuis blijven staan van voorgaande 
jaren. De documenten van de P&C cyclus worden niet 
meer geprint. 

151 BEM PvdA 6 De intensiveringen op mobiliteit, zowel op OV als 

daarbuiten, zijn in 2020 vrij bescheiden vergeleken bij 

andere programma’s, terwijl daar in het coalitie-

akkoord wel flinke ambities op zijn geformuleerd. Ik 

zie dat het na 2020 wel fors omhoog gaat. Waarom 

kan dit niet al (bijvoorbeeld bij die extra middelen 

voor exploitatie OV, zie p18) al per volgend jaar? Kan 

er ook een tabel gemaakt worden zoals op p6, maar 

dan met de intensiveringen over de gehele 

coalitieperiode?

De infrastructurele projecten (snelfietsroutes, OV 
doorstromingsmaatregelen) vanuit deze intensiveringen 
moeten worden uitgewerkt en voorbereid. Realisatie in 
2020 is daarom niet voorzien, dit zal vanaf 2021 
plaatsvinden. Wat betreft de OV exploitatie is het 
vervoerplan 2020 inmiddels vastgesteld. Vandaar dat in 
het volgende vervoerplan de intensivering wordt 
meegenomen.
Een tabel/grafiek met de totale investeringen over de 
periode 2020-2023 is opgenomen in de bijlage van de 
beantwoording van deze vragen (zie laatste pagina).
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152 BEM PvdA 15 De vrijval uit de reserve mobiliteitsprogramma is 

gigantisch: in totaal 68 miljoen (op p258 staat 58 

miljoen, is dat een tikfout of tel ik de bedragen 

verkeerd op?). Kan een overzicht (of wellicht enkele 

voorbeelden) worden gegeven van 

voorstellen/projecten waarvoor geld was opgenomen 

in de reserve en die nu worden vrijgegeven?

 Het verschil van € 10 mln. heeft betrekking op de vrije 
ruimte uit het lopende jaar 2019. Omdat dit in de 
begroting 2019 nog niet was aangepast maakt dit bedrag 
in de begroting 2020 nog geen onderdeel uit van de vrije 
ruimte.
Deze vrijval komt grotendeels vanwege wijziging in 
systematiek. Tegenwoordig worden lasten geactiveerd 
ten laste van de kapitaallastenruimte. Voorheen werden 
lasten genomen obv kasritme betalingen

153 BEM PvdA 18 Tabel 5.4 Waarom staan de intensiveringen in OV 
allemaal bij incidenteel terwijl het om ´Extra middelen 
voor exploitatie regionaal busvervoer en betere 
doorstroming´ dat klinkt toch als structureel?

Het betreft middelen voor de periode 2021-23. Daarmee 
is het incidenteel.
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154 BEM PvdA 19 P19. Wat behelst de intensivering van de lobby Den 

Haag en Brussel voor 280.000 pj precies? Ik lees op 

p144: ‘Het slagen van de gezamenlijke aanpak van de 

opgaven, hangt ook af van hoe wij ons gezamenlijk als  

provincie en als regio positioneren en profileren 

richting Den Haag en Brussel. Er worden daarom 

samen met de partners inhoudelijke keuzes gemaakt 

met betrekking tot de positionering van de regio. Die 

keuzes worden vertaald naar een geïntegreerde PA en 

communicatie-aanpak. Om inspanningen te focussen 

wordt daarbij gezamenlijk een provinciebreed 

prioriteringstraject opgezet. Gezien de belangrijke 

opgaven die er liggen, het belang van de regio hierbij 

en de zoektocht naar synergie met de gedeelde 

belangen van onze partners, vraagt dit mede ter 

uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord met 

betrekking tot het voeren van een effectieve lobby in 

Den Haag en Brussel om een behoorlijke intensivering 

van de inzet van de provincie. Veel trajecten voor de 

komende periode bevinden zich op het snijvlak van 

ruimtelijke ontwikkeling met belangrijke opgaven als 

woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en 

mobiliteit, waarbij het behoud van de kwaliteit van de 

leefomgeving als randvoorwaardelijk geldt.’

Kan nader worden toegelicht waaruit de 

intensivering precies bestaat en waarom een 

geintegreerde lobby- communicatie-aanpak 

méér geld kost (ik zou zeggen minder). 

Momenteel opereert provincie Utrecht met een minimale 
bezetting op de PA functie (0.8 FTE in Den Haag en 1 FTE 
in Brussel). Met de huidige bezetting is het niet mogelijk 
om met onze regionale partners tot een goede 
afstemming van prioriteiten en positionering in Den Haag 
en Brussel te komen. De intensivering van de PA aanpak is 
nodig om de ambities uit het coalitieakkoord waar te 
maken, onder andere voor de belangrijke uitdagingen op 
het gebied van energie, mobiliteit, klimaat en 
woningbouw. De ambitie van het college is om deze 
uitdagingen zoveel mogelijk met partners uit regio op te 
pakken. De intentie is om ons zoveel mogelijk als regio te 
positioneren en profilering richting Den Haag en Brussel. 
Hiervoor is een intensivering nodig voor de zoektocht 
naar synergie met de gedeelde belangen van de partners, 
zodat dit kan resulteren in meer beleidsmatige en 
financiële steun uit Brussel en Den Haag voor de 
gezamenlijke opgaven. De intensivering heeft vooral 
betrekking op de uitvoering van de ambities. 
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155 BEM GL 17 Waarom valt vaststellen ‘sociale agenda’ onder 

bodem, water en milieu en ‘ontwikkelen provinciaal 

sportbeleid’ onder economie? En niet bijvoorbeeld 

bestuur (sociale agenda) en cultuur (sport)?

Er is een keuze gemaakt om de sociale agenda vooralsnog 
te plaatsen bij BWM; gezien de breedte van de sociale 
agenda had ook plaatsing bij programma Bestuur kunnen 
plaatsvinden. Het ontwikkelen van provinciaal sportbeleid 
is ondergebracht onder economie vanwege de aansluiting 
met recreatie. Het sportief bezig zijn en dit ook te 
ondersteunen en te initiëren is een onderdeel van de 
recreatie. Recreatie en Toerisme zijn ondergebracht 
onder economie.

156 BEM GL 29 Wanneer worden de pilotgementen waarmee een 

gemeenschappelijke omgevingsagenda wordt 

ontwikkeld al bekend? Hoe zien de afspraken met hen 

eruit?

Het komende jaar zal worden verkend bij welke 
gemeenten het opstarten van een gezamenlijke pilot 
goed zou uitkomen, gezien beleidsvorming en 
beschikbare capaciteit. Het gaan opstellen van een 
gemeentelijke Omgevingsvisie zou bijvoorbeeld een 
geschikt aangrijpingsmoment zijn. Voorts wordt bij de 
pilotkeuze gestreefd naar een representatieve 
afspiegeling. Er zijn in dit verband dus nog geen afspraken 
met gemeenten gemaakt.

157 BEM GL 32 Bij programma Binnenstedelijke ontwikkeling: voor 

welke uitgaven zijn de daar genoemde 

investeringsmiddelen bedoeld? En hoe vindt verdeling 

plaats?

De investeringsmiddelen zijn bedoeld voor:

-Inzet van externe deskundigheid bij gemeenten

-GebiedsInvesteringsZone (GIZ), gebiedsfondsen

-Proceskostenfonds

-Subsidie/steuntje in de rug

- Themabijeenkomsten en netwerksessies

Verdeling vindt plaats op basis van behoefte/ volgorde 

van aanvraag.
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158 BEM GL 38 Pag. 38: Hart van Heuvelrug: Wat is de achtergrond 

van de ontheffingen Wet Natuurbescherming voor 

woonwijk Vliegbasis en Park Vliegbasis en wat is de 

stand van zaken?

Op Park Vliegbasis Soesterberg zijn nog twee ruimtelijke 
ontwikkelingen voorzien: het afronden van het recreatief 
padenplan en de realisatie van de woonwijk Vliegbasis 
Soesterberg. Deze projecten hebben impact op 
aanwezige flora en fauna in het gebied. Voor enkele 
soorten wordt ontheffing Wet Natuurbescherming 
aangevraagd. Voor het verstoren van de broedbiotoop 
van de veldleeuwerik op de vliegbasis worden 
mitigerende maatregelen genomen, zodat de duurzame 
instandhouding van deze vogelsoort op de vliegbasis is 
gewaarborgd. Dit alles in overleg met de gebiedspartners 
(gemeente Zeist, Soest en Het Utrechts Landschap). De 
definitieve indiening van de ontheffingsaanvraag voor de 
woonwijk is voorzien in het vierde kwartaal 2019.

159 BEM GL 45 Hier wordt gesproken over een lineaire begroting van 

gemiddeld 125 hectare per jaar voor verwerving en 

functieverandering van nieuwe natuur. Dit vindt plaats 

op vrijwilligheid, is de verwachting dat dit tempo de 

komende jaren gehaald blijft worden?

Er wordt ingezet op gemiddeld 125 ha functieverandering 
per jaar t/m 2022. Doordat het moeizaam lukt om 
opengevallen vacatures in te vullen voor o.a. 
grondadviseurs loopt de realisatie achter op de planning. 
Zoals ook gemeld in de begroting 2020 gaan we ervan uit 
dat we in 2020 weer op volle sterkte zijn om de opgave 
ter hand te nemen. Daarvan uitgaande is het realistisch 
om gemiddeld 125 ha per jaar te realiseren, waarbij door 
de vrijwilligheid de resultaten wel zullen blijven 
fluctueren over de jaren.
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160 BEM GL 49 Voldoet het huidige maaibeleid van wegen en 

vaarwegen aan de eisen van het keurmerk Kleurkeur 

van stichting Groenkeur en de Vlinderstichting? Zie 

keurmerk: https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1ea8

5082-d3a6-4be3-8ad5-1bb1e0a7a792.pdf

Het huidige bermbeheer bij de provinciale N-wegen, dat 
in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd, voldoet 
niet aan de eisen van het keurmerk Kleurkeur. In de 
huidige situatie levert het werken volgens Kleurkeur een 
spanningsveld op met het provinciale beleid  voor 
verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. De 
provincie werkt nu met een maaimethode waarbij het 
maaisel in één werkgang wordt gemaaid, opgezogen en 
afgevoerd. Werken volgens Kleurkeur betekent maaien, 
hooien en afvoeren in meerdere werkgangen. Dat 
betekent meer werkbewegingen van voertuigen in en 
langs de berm, wat meer verkeershinder kan opleveren 
doordat de  doorstroming van het verkeer afneemt.
De eerste meter langs de weg wordt intensief gemaaid 
om de uitzichthoeken en wegmeubilair zoals 
bermpaaltjes met reflectoren vrij te houden. Werken 
volgens kleurkeur betekent minder maaien van de eerste 
meter en uitzichthoeken en de vegetatie minder kort 
afmaaien. Dit kan een spanningsveld opleveren met 
verkeersveiligheid en afvoer van zwerfvuil in de berm.
 De provincie bereidt een nieuwe aanbesteding voor in 
2020  voor het wegbermbeheer. Verder heeft IPO  aan 
CROW (verkeerstechniek) de opdracht gegeven de 
Gedragscode Wet natuurbescherming voor bestendig 
beheer en onderhoud van provinciale wegen te 
actualiseren voor 2020. Provincies zijn daar nauw bij 
betrokken.
Zowel de actie uit het coalitieakkoord, om de 
biodiversiteit in wegbermen te vergroten, als ook de 
nieuwe aanbesteding voor 2020 en vernieuwing van de 
Gedragscode zijn aanleiding om in overleg met MOB en 
BEM de komende maanden te zoeken naar het zo 
optimaal mogelijk implementeren van de aanbevelingen 
van Kleurkeur binnen randvoorwaarden van 
verkeersveiligheid en doorstroming. Over de voortgang 

https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1ea85082-d3a6-4be3-8ad5-1bb1e0a7a792.pdf
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1ea85082-d3a6-4be3-8ad5-1bb1e0a7a792.pdf
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176 BEM VVD 13 “ Deze voorgestelde bijsturingsmaatregelen leiden tot 

€ 8,4 mln. lagere lasten per jaar vanaf 2023.” Wij 

kunnen het bedrag van 8,4 mln niet aansluiten op de 

tabellen die op de volgende pagina’s staan. Waar 

vinden we deze 8,4 mln terug? Kunt u specificeren 

waaruit de voorgestelde bijsturingsmaatregelen 

bestaan

In de tabel op pagina 14 is onderaan terug te lezen dat 
het voordelige begrotingssaldo in het laatste jaar (2023) € 
8,355 mln. bedraagt = € 8,4 mln. 
De bijsturingsmaatregelen zijn financieel geduid in de 
tabel op pag. 15 onder ‘B. Geld vrijmaken’.
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177 BEM VVD 89 “De provincie wil.....andere lokale initiatiefnemers.”

1. Kan de gedeputeerde in de commissie deze zin 

uitspreken zonder tussentijds adem te halen?

2. Kan hij vervolgens deze zin duiden? 

3. Zijn er volgens de gedeputeerde nog andere 

kandidaten voor de meest ambtelijke zin in deze 

begroting?1

1. Het lukte de portefeuillehouder thuis vrij makkelijk 
deze zin in een ademteug uit te spreken. J. Maar uw punt 
is helder. College zal komende jaren blijvende aandacht 
houden en vragen van onze organisatie op het schrijven 
van korte, actieve zinnen, in begrijpelijke taal en zo min 
mogelijk jargon.

2. In de provincie Utrecht zullen we in  
productieprocessen de komende jaren veel vaker gebruik 
moeten maken van afvalstoffen en restproducten als de 
basis en grondstof voor nieuwe producten. Dit betekent 
bovenal een opdracht voor bedrijven en organisaties om 
hun productieprocessen hierop aan te passen en de wijze 
waarop de ketensamenwerking is ingevuld. En voor 
kennisinstellingen om te helpen bij de innovaties die 
nodig zijn om bijvoorbeeld van afvalstoffen weer 
grondstoffen te maken en te komen tot andere 
ketenarrangementen. De provinciale overheid kan door 
zijn manier van inkopen, aanbesteden en 
subsidieverstrekking hier invloed op uit oefenen. Ook 
gemeentelijke overheden. De provincie ziet het als haar 
taak dit proces aan te jagen. Ze moet dus in gesprek met 
ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten om de 
bewustwording en kennisontwikkeling te versterken dat 
het anders moet en kan. Wij willen actief inzetten op het 
bij elkaar brengen van kennisinstellingen en ondernemers 
en lokale overheden.

3. De gedeputeerde is het met u eens dat u hier zeker een 
grote kanshebber te pakken voor de prijs ‘meest 
ambtelijke zin in de begroting’.

1
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178 BEM VVD 89 “De ambtelijke organisatie is ….circulaire economie”

Is de voorgaande zin daarvan het bewijs?

En waaruit blijkt dat de organisatie zich daarvan 

bewust is?

Het denken over Circulaire economie is voor de 
provinciale organisatie betrekkelijk nieuw. Er is ook nog 
veel begripsverwarring over. En er zijn verschillende 
denkbeelden hoe we onze economie meer circulair 
kunnen maken. Feit is wel dat we er met 1 of 2 
ambtenaren alleen in een afzonderlijke concernopgave 
er niet zullen zijn. Circulariteit moet voor verschillende 
beleidsopgaven invulling krijgen door de beleidsadviseurs 
en de portefeuillehouder. Zo Het gaat het bijvoorbeeld 
ook over de manier waarop wij bij onze aanbesteding en 
subsidieverstrekking op al onze beleidsterreinen de 
verantwoordelijkheid nemen meer inhoud te willen geven 
aan circulariteit. Van energie tot kantoormiddelen en van 
asfalt tot dienstfiets. Dit betekent dat al onze ambtenaren 
meer oog en kennis moeten zullen krijgen voor wat wij 
kunnen doen om bij te dragen aan onze provinciale 
opgave op dit punt. 

179 BEM VVD 89 “Er wordt circulair gedacht en gehandeld.”

In welke situaties worden geen cirkelredeneringen 

toegepast?

Het gaat erom dat bij activiteiten die de provincie 
uitvoert, circulariteit van materialen wordt meegenomen 
in de afwegingen. Dit is bedoeld met de term “circulair 
handelen’.

180 BEM VVD 89 Als beoogd resultaat worden twee documenten 

genoemd over circulariteit

1. Moeten we er dus vanuit gaan dat de circulaire 

economie volgens het college alleen op papier bestaat 

en niet uit praktische daden blijkt?

2. Hoe verhoudt zich dat dan tot het woord 

“gehandeld' dat toch een meer op praktische insteek, 

namelijk van doen, uitstraalt?

3. Waar zit het verschil tussen de documenten en 

waarom?

Ad 1. De Uitvoeringsagenda Utrecht Circulaire topregio 
2020-2023 is een overzichtelijke weergave van concrete 
activiteiten op het gebied van circulariteit die het College 
in haar coalitieperiode gaat uitvoeren.
Ad 2. Zie onder 1
Ad 3. Naast de Uitvoeringsagenda zal het College een 
“beleidsvisie Circulaire Economie” opstellen. Dit staat 
foutief in de begroting. 
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181 BEM VVD 132 “Verder leveren we een bijdrage… ten grondslag.”

1. Natuurlijk is het goed om deze (auto) wegen te 

nemen. Maar als het gaat om andere transportvormen 

dan de auto, waarom is dan niet ook gekozen voor 

waterwegen zoals de Vaartsche Rijn, Het Amsterdam-

Rijn kanaal, de Vecht, de Eem? 

2. Volgens hoofdstuk 4A maken we een verandering 

door van een lineaire werkelijkheid naar een circulaire 

werkelijkheid en is het beleid van het college daar van 

doordesemd. Passen lineaire doorsnijdingen van het 

landschap (zoals de meeste wegen zijn) wel in een 

dergelijk beleid?

1. Met betrekking tot mobiliteit volgen we de provinciale 
opgaven en waar mogelijk versterken en verrijken we 
deze opgaven, zie ook antwoord 76. In het kader van ons 
erfgoedbeleid zijn historische (vaar)wegen een 
aandachtspunt. 

2. 1.Circulariteit gaat in essentie om het sluiten van de 
kringloop van grondstoffen en materialen, zonder 
afwenteling op mens en milieu . Hergebruik van 
grondstoffen en materialen heeft een positief effect op de 
beleidsmatig gewenste CO2-reductie. Door de kringlopen 
zo klein als mogelijk te maken worden 
transportbewegingen van mensen en goederen beperkt 
met als gevolg een lagere CO2-footprint. Vanuit dit 
perspectief past het om ook naar andere 
transportvormen te kijken, zoals goederenvervoer over 
water. 
2. De ruimtelijke neerslag van mobiliteitsbewegingen op 
het landschap kan allerlei verschijningsvormen 
aannemen. Zo bezien heeft een lineaire doorsnijding van 
het landschap door bijvoorbeeld wegen als zodanig geen 
directe relatie met het beleid van het college op het 
gebied van circulariteit, maar is het de resultante van 
afwegingen van verschillende soms tegengestelde 
functionele belangen.
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182 BEM VVD 135 “Door de toevoeging van … cultuur- en 

erfgoedprogramma 2020-2023.”

Volgens de Utrechtse erfgoedmonitor van 2018 telde 

de provincie Utrecht toen 43 monumentale molens. 

Met de overkomst van Leerdam en Zederik zijn er vier 

bijgekomen. Dat is aanleiding voor het college het 

beleid te herijken. Is een toename van bijna 10% altijd 

reden voor het college om het beleid te herijken

In zijn algemeenheid kan niet worden gesteld dat een 
toename van 10% van het bestand aanleiding is het 
beleid te herzien. De aanleiding ligt veeleer in de valide 
argumenten van de beherende stichting. Het provinciaal 
molenbeleid richt zich nu alleen op de molens in 
eigendom bij de Stichting De Utrechtse Molens. In het 
Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 zullen wij een 
voorstel voor nieuw beleid aan uw voorleggen ter 
bespreking.

183 BEM VVD 138 Indicator cultuur- en erfgoededucatie

Het extra geld dat het college uittrekt (coalitieakkoord) 

leidt dus niet tot een groter bereik onder leerlingen?

De indicator slaat nu op het primair onderwijs. Extra geld 
zal worden ingezet op uitbreiding naar het voortgezet 
onderwijs. Het voortgezet onderwijs is nog niet in deze 
indicator mee genomen.

184 BEM VVD 138 “een versterkte rol van het bedrijfsleven”

We nemen er kennis van dat dit college pleit voor 

commercialisering van cultuurparticipatie. Als uit de 

verkenning blijkt dat deze slaagt, gaat het college dan 

minder investeren omdat de markt dit blijkbaar ook 

oppakt? Of kiest het college naast de circulaire 

economie ook voor een parallelle 

(overheids)economie?

De rol van het bedrijfsleven zal aandacht krijgen in het 
cultuur en erfgoedprogramma 2020/2023 dat wij begin 
2020 ter bespreking voorleggen aan de Staten. Het 
college pleit niet voor een commercialisering maar wel 
voor bijdragen uit het bedrijfsleven om een bijdrage te 
leveren aan het verwezenlijken van onze beleidsdoelen.

185 BEM VVD 183 Bij de verbonden partijen ontbreekt de stichting La 

Vuelta Holanda. Of heeft het college besloten om 

gezien de stemverhouding in Provinciale Staten toen 

de deelname hierin aan de orde was, toch af te zien 

van deelname?

Bij het opstellen van de begroting 2020 was de 
besluitvorming rondom de deelname aan de Stichting La 
Vuelta Holanda nog niet afgerond. 

186 BEM FVD Alg In de zes programma’s staan per hoofddoelstelling 

alleen de begrote bedragen  voor 2020. De bedragen 

voor 2019 staan er niet bij ter vergelijking. Zouden de 

staten deze bedragen alsnog kunnen verkrijgen om zo 

een goede vergelijking te kunnen maken?

Wordt apart beantwoord in een bijlage.
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187 BEM FVD 132 Pagina 132: Punt 2 onder punt 6.1.4 de zin ‘in het 
kader van de Erfgoed Deal ontwikkelen we projecten 
die aansluiten bij de grote transitieopgaven’

o Kan GS reflecteren op deze zin wat 

ze hiermee precies bedoelen?

We gaan in het kader van de Erfgoeddeal op zoek naar 
mogelijkheden om cultuurhistorische waarden beter 
zichtbaar te maken bij opgaven rond stedelijke groei, 
klimaatadaptatie en energietransitie. Een concreet 
voorbeeld dat we nu onderzoeken: in het kader van de 
versterking van de Lekdijk ook de historische 
verdedigingswerken van de Grebbelinie (het Hoornwerk) 
beter zichtbaar maken. De erfgoeddeal is vorige jaar 
gesloten tussen Rijk, IPO, VNG en maatschappelijke 
partners. In het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-
2023 zullen we uitwerken hoe wij hier de komende jaren 
vorm aan geven.

188 BEM FVD 133 Pagina 133: punt 6.2.2 restauratie rijksmonumenten

o Kan GS een lijst geven met 

rijksmonumenten in de provincie 

Utrecht?

o Kan GS een lijst geven met 

Rijksmonumenten die in 2020 

middelen ontvangen om restauratie-

werkzaamheden uit te voeren?

Voor een lijst van rijksmonumenten in de provincie 
Utrecht zie het Rijksmonumentenregister en selecteer 
provincie Utrecht: 
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monum
entenregister?f%5B0%5D=field_provincie%3A463
Wij kunnen nog geen lijst geven van de projecten die in 
2020 restauratiesubsidie ontvangen omdat we daarover 
nog geen besluit hebben genomen. Het betreft een open 
subsidieregeling.

189 BEM FVD 136 - Pagina 136: festivals
o Kan de GS een lijst geven met de 

festivals die worden gefinancierd? 
Inclusief de plaats/ plaatsen waar ze 
plaatsvinden?

Wordt apart beantwoord in een bijlage.

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister?f%5B0%5D=field_provincie%3A463
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister?f%5B0%5D=field_provincie%3A463
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190 BEM FVD 231 Pagina 231: geprognosticeerde balans: De uitzettingen 
met rente-typische looptijd korter dan 1 jaar dalen 
van € 207.569 miljoen ultimo 2019 naar € 34.217 
ultimo 2020. Wat zijn de oorzaken voor deze daling?

De grote geplande investeringen in het OV in de jaren 
2019 en 2020  zullen betaald moeten worden. In eerste 
instantie zullen daardoor de uitzettingen < 1 jaar gaan 
afnemen (o.a. rekening schatkistbankieren) . In 2e 
instantie zullen daarna de kortlopende schulden gaan 
stijgen. In de zomer van 2020 gaat het College PS een 
actueel beeld geven van de toekomstige schuldpositie, 
waarin we de effecten van de resultaten van het 
jaarverslag 2018 en 2019  meenemen. Dit kan invloed 
hebben op de balanspositie.

191 BEM FVD 231 Pagina 231: geprognosticeerde balans: de kortlopende 

schulden stijgen van ultimo 2019 € 16.085 miljoen 

naar € 148.865 miljoen. Wat zijn de oorzaken voor 

deze stijging?

De grote geplande investeringen in het OV in de jaren 
2019 en 2020  zullen betaald moeten worden. In eerste 
instantie zullen daardoor de uitzettingen < 1 jaar gaan 
afnemen (o.a. rekening schatkistbankieren) . In 2e 
instantie zullen daarna de kortlopende schulden gaan 
stijgen. In de zomer van 2020 gaat het College PS een 
actueel beeld geven van de toekomstige schuldpositie, 
waarin we de effecten van de resultaten van het 
jaarverslag 2018 en 2019  meenemen. Dit kan invloed 
hebben op de balanspositie.
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192 BEM FVD 232 Pagina 232: kengetal 1: de netto schuldquote stijgt 

van 40,90% naar 104,86% in 2023 

o Dit percentage is hoger dan normaal 

gesproken volgens de tekst boven 

de tabel. Deelt GS deze mening?

o Wat is een percentage dat GS wil 

bereiken op de lange termijn?

Volgens het VNG rapport Houdbare gemeentefinanciën 

bevindt de netto-schuldquote zich normaal gesproken 

tussen de 0 en 100%.  Het college hanteert hiervoor geen 

norm en vindt dat je een schuldquote altijd moet 

beoordelen in het licht van andere kengetallen en 

financiële ontwikkelingen. Er staan allereerst 

investeringen en activa met maatschappelijk rendement 

tegenover. Bij een lage rentestand, goed treasury beleid, 

voldoende ruimte in de exploitatiebegroting voor de 

rentelasten, een negatief rendement op liquiditeit, 

voldoende weerstandsvermogen t.o.v. geïdentificeerde 

risico’s zegt een hogere schuldquote alleen niet alles. 

Bij het antwoord op de vragen 137 en 138 van de VVD 

fractie gaan we hier uitgebreider op in.

Mede door de grote geplande investeringen in het OV in 

de jaren 2019 en 2020  kan het betekenen dat de 

schuldpositie gaat toenemen. Echter is de jaarrekening 

2018 nog niet afgerond. De bevindingen van EY met 

betrekking tot de jaarrekening 2017 o.a. de verwerking 

van subsidies, gronden en investeringen van 

maatschappelijk nut hebben nog impact op de standen 

van de geprognotiseerde balans, het resultaat en 

daarmee ook op onderstaande kengetallen. 

Verder geldt dat naarmate we verder vooruitkijken de 

onzekerheid toe neemt over wat haalbaar is in de tijd. De 

zo gewilde invulling van onze ambities kunnen leiden tot 

planningsoptimisme. We mogen en willen ook ambitieus 

aan de slag en al bij voorbaat vertraging inboeken zet ook 

geen druk op de wens die doelen te gaan halen. Toch is 

het goed te realiseren dat de geprognosticeerde balans 

en de daaruit volgende kengetallen van eind 2021, eind 
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192b BEM FVD 233 Pagina 233: Kengetal 2: de solvabiliteit daalt van 
45,57% naar 29,71% 

o Wat is het solvabiliteitspercentage 

dat GS ziet als een stabiel 
percentage voor de lange termijn?

o Klopt het dat de zin ‘feitelijk is het 

dat zo de als het eigen vermogen 
minimaal gelijk is aan het vreemd 
vermogen’ welke net boven de tabel 
staat niet in overeenstemming met 
de getallen in de tabel?

In de afgelopen jaren zijn door PS grote 

investeringskredieten vrijgegeven. Dit betreft o.a. 

investeringen in het openbaar vervoer (Uithoflijn en de 

sneltrein Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein). Deze grote  

investeringen in het OV  worden in 2019 en 2020  

gerealiseerd. Dat kan betekenen dat de schuldpositie 

mogelijk gaat toenemen en de solvabiliteit afneemt. Zie 

ook het antwoord bij vraag 137. 

Het College heeft geen vastgestelde norm voor de 

solvabiliteit, maar kijkt naar het totaalbeeld van alle in dit 

hoofdstuk opgenomen kengetallen tot de ambities van 

deze begroting. Zie ook het antwoord bij eerste deel van 

vraag 192.

In de zomer van 2020 gaat het College PS een actueel 

beeld geven van de toekomstige solvabiliteitspositie, 

waarin we de effecten van de resultaten van het 

jaarverslag 2018 en 2019 meenemen.

De zin feitelijk is het zo heeft niet direct  betrekking op de 

getallen in de tabel, maar op de algemene definitie.
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193 BEM FVD 236 Pagina 236: reserve huisvesting. De reserve 
huisvesting neem de komende vier jaar af met tussen 
de €2 en €3 miljoen. 

o Klopt het dat de afname van de 

reserve huisvesting over de 
komende vier jaar volledig komt 
doordat de huurpenningen voor het 
gebouw lager liggen dan begroot?

o En als het antwoord op 

bovenstaande vraag negatief is wat 
is dan de reden dat de reserve 
huisvesting afneemt?

De huuropbrengsten worden toegevoegd aan de reserve 
en de kapitaallasten (afschrijvingen) komen t.l.v. de 
reserve. De afname van de reserve huisvesting komt met 
name doordat de huur van 4 verdiepingen in 2020 
wegvalt, waarna deze verdiepingen worden 
verbouwd/gemoderniseerd (zie hiervoor o.a. MIP 
Provinciehuis op begroting blz. 156/157 en hoofdstuk 3.3 
onderhoud kapitaalgoederen - paragraaf 3.3.5.1 huis voor 
de provincie. Hierna wordt een lagere huur verwacht, 
omdat de huidige huurder (ABN-AMRO) een relatief hoge 
huur betaalt. Het contract van ABN-AMRO liep al toen de 
Provincie Utrecht het Provinciehuis betrok en deze prijzen 
niet (langer) markconform. Verder zal als gevolg van de 
uitbreiding van de formatie gekeken worden om de 
betreffende verdiepingen (deels) weer zelf te gebruiken 
voor de provincie (zie begroting blz. 180), waardoor 
eveneens minder huurinkomsten zullen binnenkomen als 
gevolg van eigen gebruik. 

194 BEM FVD 240 Pagina 240: ratio weerstandsvermogen:

o  Is het mogelijk de 

geprognosticeerde ratio 

weerstandsvermogen te berekenen 

voor ultimo 2020, 2021, 2022 en 

2023 gebaseerd op de 

geprognosticeerde balans?

Technisch is het helaas niet mogelijk  dit ratio te 
berekenen voor de latere jaren. De weerstandscapaciteit 
(reserves) kan bepaald worden, echter het benodigde 
weerstandsvermogen niet. Zo kan het totaalbedrag van 
de risico’s per jaar sterk fluctueren, doordat risico’s zich 
niet meer voordoen of juist nieuwe risico’s gaan 
optreden. Bijvoorbeeld doordat een groot project wordt 
afgerond, uitloopt of juist wordt opgestart. Een 
inschatting van risico’s die over 4 jaar gaan optreden is 
daardoor niet zinvol.
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195 BEM FVD 245 Pagina 245: reserve Cofinancieringsfonds. 
o Kan deze reserve niet opgeheven 

worden met de instelling van de 
ROM op 1 januari van dit jaar? En zo 
niet waarom blijft deze reserve dan 
bestaan?

o De reserve Cofinancieringsfonds is 

voor verplichtingen aangegaan in 
2019. Waarom loopt deze 
bestemmingsreserve niet langzaam 
leeg in de jaren 2020 tot en met 
2023

Zolang we nog bezig zijn met uitvoering van lopende 
regelingen inclusief verplichtingen en uit te betalen 
voorschotten, moeten we deze reserve Cofinanciering 
nog laten staan. 
2020 is een overgangsjaar waarbij gekeken wordt naar 
afbakening van taken tussen ROM, EBU en PU. Een van de 
onderdelen is de voortzetting van de uitvoering van de 
MIT-regeling (MKB Innovatie Topsectoren); deze loopt nu 
nog via cofinancieringsfonds. 
Het is idd de bedoeling dat de bestemmingsreserve 
langzaam leegloopt.

196 BEM FVD 247 Pagina 247: Reserve Ecoducten
o Waarom blijft deze reserve gelijk? 

Als deze voor 3 ecoducten is die 
langzamerhand worden opgeleverd?

In het reserveblad Ecoducten op pagina 247 is onder 
bijzonderheden toegelicht dat in verband met de 
vernieuwde BBV dat de aanleg van de ecoducten als 
investering op de balans worden opgenomen. De reserve 
wordt aangehouden voor toekomstige kapitaallasten. 

197 BEM FVD 252 Pagina 252: Reserve ICT

Waarom blijft deze reserve? ICT lasten kunnen toch 

goed gepland worden? Kan GS het nut en noodzaak 

van deze reserve toelichten?

De reserve ICT heeft een egalisatiefunctie en wordt met 
name gebruikt om incidentele ICT investeringen te 
kunnen bekostigen. omdat uitgaven inzake ICT niet altijd 
synchroon lopen met de jaarbudgetten en als gevolg van 
vertraging bij projecten vanwege afhankelijkheden met 
lijnactiviteiten en andere projecten. Als de incidenteel 
gefinancierde projectactiviteiten niet via een reserve 
worden gemiddeld zijn er meer administratieve 
handelingen nodig, dit maakt het bijzonder inefficiënt.
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198 BEM FVD 253 Pagina 253 Reserve IGB/RAP
o Waar gaat de €8,5 miljoen in 2020 

naar toe die uit deze reserve wordt 
onttrokken?

o Waarom blijft de reserve over de 

jaren na 2020 gelijk? Zijn er geen 
plannen meer

o Als het antwoord op die vraag 

negatief is? Waarom wordt deze 
reserve niet opgeheven?

Zowel de onttrekking van € 8,5 mln als een groot deel van 
de structurele storting worden ingezet voor de dekking 
van de ambities uit het coalitieakkoord. Het restant van 
de reserve (ruim €5 mln) wordt naar verwachting ingezet 
op een aantal lopende IGP - gebiedsontwikkelingen. Een 
voorstel zal t.z.t. aan de staten worden voorgelegd. De 
reserve wordt opgeheven wanneer de middelen zijn 
ingezet danwel niet verder nodig zijn voor deze 
gebiedsontwikkelingen.

199 BEM FVD 256 Pagina 256: Reserve kosten financiering
o Waarom wordt deze reserve niet 

opgeheven conform de zin bij het 
kopje bijzonderheden dat deze 
reserve met de jaarrekening 2019 
wordt afgewikkeld?

Na afwikkeling van de boekingen in de reserve in 2019, 
wordt bij de Jaarrekening 2019 aan de Staten voorgesteld 
de reserve kosten financiering op te heffen. 

200 BEM FVD 257 Pagina 257: Reserve masterplan Soesterberg:

o Deze reserve krijgt een bedrag 

toegekend van ruim 11 miljoen in 

2023. Waarvoor is dat bedrag?

De storting in 2023 in de reserve is een omissie, terecht 
opgemerkt. Het project is afgewikkeld. De toevoeging 
wordt in het nieuwe meerjarenperspectief van de 
Kadernota 2021 gecorrigeerd. 
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201 BEM FVD 258 Pagina 258 Reserve Mobiliteitsprogramma
o Hoe is de vrije ruimte van €58 

miljoen berekend? 
o Kunnen wij als Staten hier 

gedetailleerd inzicht in krijgen? 
Subvragen hierbij zijn welke 
projecten waar het geld voor 
bestemd was, worden niet 
uitgevoerd en welke projecten 
kosten minder dan begroot?

Bij vaststelling van het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 
is gestart met het activeren van investeringen en het 
minder werken met reserves. Bij dit besluit is daarom ook 
gestart met het uitpluizen van de bestaande reserves. Dit 
is nog niet geheel afgerond. Het is een zeer complex 
uitzoekwerk omdat de verschillende programma’s (o.a. 
SMPU, oude mobiliteitsprogramma, VERDER, BRU) 
allemaal aan elkaar verbonden zijn. Op basis van de 
huidige stand van zaken is berekend is dat in ieder geval 
58 mln resteert wat wel bestemd is maar waarvan de 
verwachting is dat dit niet meer aan deze bestemming 
besteed zal worden of dat later besteed zal worden, 
bijvoorbeeld als investering tlv kapitaallastenruimte 
mobiliteitsprogramma. In dat laatste geval kan het budget 
uit de reserve vrijvallen.  Dit betekent echter niet dat 
deze middelen direct vrij besteedbaar zijn. Zo moeten er 
voor VERDER afspraken gemaakt worden in regionaal 
verband. Ook in 2020 zullen wij bezig zijn om tot het 
totaaloverzicht te komen.
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202 BEM FVD 287 - Pagina 287: Vliegbasis Soesterberg: Vanaf 
2020 gaat daar elk jaar meer dan €11 miljoen 
naar toe met een gelijk bedrag aan baten. 

o Waar komen deze baten vandaan? 

Uit de algemene dekkingsmiddelen 
of uit de algemene lasten

o Lopen de kosten voor vliegbasis 

Soesterberg nog door na 2023? Zo ja 
tot welk jaar en voor welk bedrag? 

Het programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis 
Soesterberg heeft een gesloten grondexploitatie. De 
investeringen in de ontwikkeling worden gedekt met de 
opbrengsten uit het programma. Op advies van de 
accountant lopen de lasten en baten van Hart van de 
Heuvelrug over programma 1. Dit is vanaf de Jaarrekening 
2017 het geval en is nu dus ook in de meerjarenbegroting 
verwerkt.
De baten komen van buiten, o.a. door verkoop van 
percelen grond. Er is een inschatting gedaan van te 
verwachtte inkomsten voor komende jaren. Deze worden 
– verminderd met de verwachte lasten - afgedragen aan 
het beheerfonds van het programma Hart van de 
Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg. 
Het programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis 
Soesterberg loopt zeker tot en met 2025. Zolang zullen 
ook de uitgaven en inkomsten doorlopen.

203 BEM FVD 287 Pagina 287: Hart van de Heuvelrug: Vanaf 2020 gaat 
hier elk jaar meer dan €4 miljoen naar toe. 

o Waar komen de baten voor dit 

programma vandaan?
o Lopen de kosten voor dit 

programma nog door na 2023? Zo ja 
tot welk jaar en voor welk bedrag?

Het programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis 
Soesterberg heeft een gesloten grondexploitatie. De 
investeringen in de ontwikkeling worden gedekt met de 
opbrengsten uit het programma. Op advies van de 
accountant lopen de lasten en baten van Hart van de 
Heuvelrug over programma 1. Dit is vanaf de Jaarrekening 
2017 het geval en is nu dus ook in de meerjarenbegroting 
verwerkt.
De baten komen van buiten, o.a. door verkoop van 
percelen grond. Er is een inschatting gedaan van te 
verwachtte inkomsten voor komende jaren. Deze worden 
– verminderd met de verwachte lasten - afgedragen aan 
het beheerfonds van het programma Hart van de 
Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg. 
Het programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis 
Soesterberg loopt zeker tot en met 2025. Zolang zullen 
ook de uitgaven en inkomsten doorlopen.
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204 BEM FVD 290 Pagina 290: Het programma ‘Fiets’ krijgt vanaf 2021 
ruim €9 miljoen incidenteel toegekend.

o Waar gaat dat geld naar toe? En tot 

welk jaar loopt dat door? 
o Wat zijn de geprognosticeerde 

onderhouds -en beheer kosten voor 
dit programma? En waar staan deze 
begroot?

o Moet deze bedragen niet als 

structureel worden aangemerkt?

Dit budget wordt ingezet voor de realisatie van 
snelfietsroutes. Zie ook de toelichting op blz 110 van de 
begroting. Het betreft middelen voor de periode 2021-
2023. daarmee zijn het incidentele middelen. De 
snelfietsroutes betreft voor het merendeel trajecten 
waarvan de gemeenten beheerder zijn. Kosten voor 
beheer en onderhoud liggen dan bij de betreffende 
gemeenten. Voor zover het provinciale trajectdelen 
betreft worden de kosten voor beheer en onderhoud 
opgenomen in het MOP Mobiliteit.

205 BEM FVD 291 Pagina 291: programma 5b: Het subprogramma 
beheer en onderhoud krijgt vanaf 2020 tot 2023 per 
jaar middelen toegekend van ruim €4 miljoen. 

o Waar worden deze middelen voor 

gebruikt?
o Stopt deze post na 2023?

o Moeten deze middelen niet worden 

gekenmerkt als een structurele last? 
En zo niet wat zijn de redenen om 
deze kosten als incidenteel aan te 
merken?

Tot en met 2033 ontvangt de PU vanuit het rijk € 4,95 
mln. (zie ook baten) ten behoeve van onderhoud 
tramsysteem. De uitgaven ad € 4,95 mln. maken 
onderdeel uit van het MOP. De aard van de uitgaven zijn 
dus structureel, maar hangen dus samen met de 
ontvangen baat. Omdat deze baat een eind datum heeft, 
zijn de lasten ook als incidenteel gekenmerkt.  

206 BEM FVD 292 Pagina 292: Programma NHW: 
o Tot welk jaar lopen deze incidentele 

lasten?
o En waarom heeft GS gemeend dat 

het een incidentele last is en geen 
structurele last?

Het huidige programma NHW loopt tot en met 2020.
Voor het nieuw op te stellen (vervolg)programma NHW is 
in meerjarenbegroting 2020 budget opgenomen over de 
periode 2021-2023. Voor de jaren na 2023 zijn nog geen 
middelen gealloceerd.
De beschikbaar gestelde bedragen zijn als incidenteel 
aangemerkt, vanwege het programmatische karakter van 
het programma.
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207 BEM FVD 294 Pagina 294 Subtotaal incidentele lasten. In totaal 
begroot dit college in 2023 voor €61 miljoen aan 
incidentele lasten. 

o Kan het college inzicht geven van 

welke incidentele lasten ze 
verwachten dat ze ook in 2024 
middelen moeten krijgen 
toegekend?

Wordt apart beantwoord in een bijlage.

208 BEM CDA 76 Geschetst wordt dat de EU dienstenrichtlijn een grote 

impact kan hebben op de aanpak van de leegstand in 

de retail.  Kan dit nader worden toegelicht?

Zie ook antwoord VVD -fractie (vraag 52).
Binnenkort een Statenbrief over het onderwerp

209 BEM CDA 76 Gesproken wordt over de transformatie van kantoren 

locaties naar met name gemengde locaties 

wonen/werken.  Is het niet zo dat de meest voor de 

hand liggende locaties inmiddels zijn 

getransformeerd? En zo ja, welke inzet wordt 

gepleegd om de hiervoor minder geschikte locaties te 

transformeren? Hoe risicovol is dit?  Hoe kan een 

transformatie er uit zien als het niet richting 

wonen/werken kan?

Er zijn nog steeds veel (monofunctionele) kantoorlocaties 
die in aanmerking komen voor transformatie en 
herontwikkeling. Het gaat hierbij niet alleen om de PIP-
locaties, zoals Rijnsweerd in Utrecht. Dit vraagt een 
verhoogde inzet via het Programma Binnenstedelijke 
Ontwikkeling, maar ook via de OMU. Bovendien zijn de 
marktomstandigheden gunstig voor transformatie door 
de druk op de woningmarkt en de noodzaak voor veel 
beleggers om te investeren in het kantoorpand om aan 
het energielabel C te kunnen voldoen in 2023 en 
energielabel A in 2030.
In vrijwel alle gevallen is een transformatie naar 
wonen/werken mogelijk. In sommige gevallen zal er ook 
sprake zijn van een transformatie naar andere vormen 
van werken en/of voorzieningen.

210 BEM CDA 76 Bij de paragraaf verbeteren kwaliteit werklocaties 

worden indicatoren benoemd die breed over de 

Utrechtse economie gaan (verhogen BRP, 

Werkgelegenheid). Wat is hier de beweegreden 

achter?

De verbetering van de kwaliteit en een betere benutting 
van bedrijventerreinen zal leiden tot meer investeringen 
en werkgelegenheid van de gevestigde bedrijven en 
kansen bieden voor nieuwe bedrijven. Dit heeft een 
positief effect op de totale Utrechtse economie.
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211 BEM CDA 79 Bij de paragraaf Vergroten Innovatie is de indicator de 

multiplier op innovatie projecten, gelinked aan de 

EBU.  Is deze niet aan herziening toe met het oog op 

de komende REA, de oprichting van de ROM per 1.1. 

en de herpositionering van de EBU?

Deze indicator moet in herziene vorm in het vervolg 
gelinkt worden aan de REA, ROM en EBU.

217 M&M VVD 69 Waarom is de streefwaarde voor het “percentage 

binnen de wettelijke termijn afgegeven 

ontheffings-/vergunnings- aanvragen” voor de 

komende jaren slechts 90%?

Omdat het een jaarlijks standaardgegeven is, dat er 

tussen de ‘gewone’ vergunning- en ontheffingsaanvragen 

ook altijd een aantal complexe aanvragen zit waarvoor de 

reguliere afdoeningstermijn niet toereikend is. Het is ook 

om die reden dat in veel wet- en regelgeving standaard 

uitstel- en verdagingstermijnen zijn opgenomen. 

218 M&M VVD 69 Waarom is de streefwaarde voor de “externe 

veiligheid bij minstens 95% van de ruimtelijke plannen 

goed verwerkt” voor de komende jaren 95%?

De 95% kan worden aangepast naar 100%. We streven 
ernaar dat in alle ruimtelijke plannen externe veiligheid 
goed is verwerkt. 
De vermelde 95%  heeft betrekking op ons streven dat in 
95% van de ontwerp plannen die voorgelegd worden aan 
de provincie externe veiligheid goed is verwerkt. Als de 
provincie fouten constateert zal deze dit bij gemeenten 
aankaarten die dit vervolgens kunnen aanpassen.   

219 M&M VVD 69 Onder het kopje “Regiodeal Utrecht-Amersfoort” staat 

dat er voor de derde tranche regiodeals een bepaald 

bedrag gereserveerd is en dat er een bedrag van 6 

miljoen wordt opgenomen voor het provinciale deel 

van de cofinanciering. Echter staat er nergens vermeld 

dat de betreffende regiodeal is op het gebied van 

milieu. Waarom staat dit bedrag begroot onder milieu 

als er niet onderbouwd wordt waarom het 

noodzakelijk kunnen zijn voor een goed milieu (ofwel 

“gezonde leefomgeving”)?

De af te sluiten ‘regiodeal Utrecht- Amersfoort’ heeft als 
thema ‘vitale wijken’ en zal bijdragen aan de 
doelstellingen van een gezonde leefomgeving. De 
uitwerking van de regiodeal loopt en mogelijk komen ook 
andere thema's daarbij aan de orde zoals op het vlak 
onderwijs, welzijn en sociaaleconomische aspecten.
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220 M&M VVD 70 Er staat onder beoogd resultaat 2020 dat in dat jaar 

de helft van de maatregelen uit de uitvoeringsagenda 

Gezonde Lucht Regio Utrecht 2018-2020 zijn 

uitgevoerd (met andere partners) terwijl de looptijd 

van de agenda maar tot 2020 is?

De Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht wordt met de 

begroting verlengd tot het eind van de huidige 

coalitieperiode.

221 M&M VVD 70 “Start en landingen: alleen op locaties waar de hinder 

voor omwonenden en natuur zo klein mogelijk is.” 

Hoe wordt dit afgewogen?

Voor de beoordeling van start- en landingen van 
luchtvaartuigen zoals helikopters, hebben Gedeputeerde 
Staten de “Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en 
uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht 2018” 
vastgesteld. Zie ook Commissie Milieu Mobiliteit en 
Economie van 8 oktober 2018, agendapunt 4.14.

222 M&M VVD 71 Onder het kopje “Asbestdaken versnellen 

(revolverend fonds en erfbegeleiders)”, de zin “De 

provincie zet erfbegeleiders in om de komende jaren 

eigenaren van agrarische daken en voormalig 

agrarische daken te ondersteunen bij de sanering, het 

gebruik van zonnepanelen, de verduurzaming van het 

erf”. Het klinkt alsof erfbegeleiders naar eigenaren 

van agrarische daken en voormalig agrarische daken 

worden gestuurd om te ondersteunen en adviseren 

van het traject om het asbest te saneren en die 

erfbegeleiders vervolgens worden ingezet om die 

eigenaren te sturen om zonnepalen op de daken te 

leggen en andere duurzame maatregelen te nemen. 

Klopt dit? Wordt dit ook transparant overgebracht 

naar de eigenaren van tevoren? Hoeveel kost het 

extra dat de erfbegeleiders ook sturen naar duurzame 

maatregelen en zonnepanelen in plaats van alleen 

ondersteunen en adviseren bij het traject om 

asbestdaken te saneren?

Met de plaatsing van zonnepanelen op het nieuwe dak 
kunnen middelen worden gegenereerd voor de sanering 
van de asbestdaken. De asbestsanering is niet los te zien 
van andere opgaven/vragen waarmee eigenaren zitten 
zoals de vragen over doorgaan of stoppen met het 
agrarische bedrijf, sloop of functiewijziging, 
energietransitie, etc. De erfbegeleiders worden ingezet 
om de eigenaren te ondersteunen/ontzorgen bij het 
maken van samenhangende keuzes. Ze worden daarin 
niet gestuurd maar krijgen per geval meer of minder 
begeleiding naarmate die keuzes meer of minder 
bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen. 
Momenteel bereiden wij de inzet van 
erfbegeleiders/landbouwcoaches voor op basis van 
Statenbrief 2019RGW55 en de Samenwerkingsagenda 
landbouw. Wij betrekken daarbij de gemeenten en 
andere partners. Aanvang is voorzien in voorjaar 2020. 
Momenteel lopen de gesprekken met het rijk om een 
nieuw fonds te creëren voor het opruimen van de 
asbestdaken.
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223 M&M VVD 90 9% energiebesparing woongerelateerd: kan 

aangegeven worden wat nu het verbruik is waar deze 

9 % vanuit wordt berekend? En wat is de einddatum 

van deze 9 %, is die cumulatief of elk jaar 9 % van het 

jaar daarvoor?

In 2017 was het woongebonden energiegebruik in de 
provincie Utrecht 21 Gigajoule (GJ). De einddatum voor 
de 9% reductie is 31-12-2023. Doel is een jaarlijkse 
besparing tov 2017 van 1,5%. Over 6 jaar levert dat dus 
een besparing op van 9% of 1,9 GJ.

224 M&M VVD 92 Een fonds van 18 mio voor nader te bepalen 

uitwerkingen. Waarom wordt dit bedrag hier 

genoemd, waar wordt het van betaald en wanneer 

gaat dit in? Nu komt dit bedrag verder niet in de 

begroting voor, dus deze vooraankondiging komt 

arbitrair over: hoeveel geld gaat de Provincie over al 

het beleid op deze manier nu al aankondigen?

Dit bedrag is een budgettaire reservering. Het wordt 
genoemd omdat dit fonds als middel is opgenomen in het 
coalitieakkoord. Omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe 
dit fonds eruit moet zien wordt eerst een verkenning 
uitgevoerd. Het resultaat wordt vertaald naar een 
voorstel dat in 2020 wordt aangeboden aan de staten.

225 M&M VVD 93 Handhaving: wordt hier bedoeld reeds bestaande 

regels te gaan handhaven of wordt indirect verwezen 

naar nog op te stellen regels voor bedrijven? In dat 

geval lijkt het niet logisch om te beginnen met het 

reserveren van budget voor handhaving, als eerst de 

vrijwillige weg om te verduurzamen nog openstaat?

In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven verplicht zijn 
om energiebesparende maatregelen te nemen als die 
binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Per 1 juli 
2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande 
energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht 
energiebesparing. Deze geldt voor Wet milieubeheer-
inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 
kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent 
daarvan verbruiken.

226 M&M VVD 94 Hier wordt wederom een bedrag (2,4 mio dit keer) 

bestemd zonder aan te geven waar het vandaan komt, 

zie de vraag over 18 mio hiervoor. En is deze 2,4 

onderdeel van de 18 miljoen of komt die er bovenop?

Dit bedrag is een reservering voor bijdragen aan 
innovatieprojecten. De Provincie Utrecht is tot nu toe 
zeer terughoudend geweest als het gaat om participatie 
in innovatieprojecten. Omdat de wens bestaat om ook 
andere duurzame energie te produceren dan zon- wind 
en geothermie, kunnen voorstellen worden gedaan om te 
participeren in onderzoeken of pilots voor bijvoorbeeld 
aquathermie, waterstof of andere nieuwe kansrijke 
concepten of technieken. Deze kosten voor mogelijke 
trajecten worden nu nog niet hard opgenomen in de 
begroting. Wanneer hier een plan voor is uitgewerkt, zal 
dat eerst ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd
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227 M&M VVD 94 Inzake de pilot New Grid on the block: Is er 

momenteel in onze provincie een issue rondom opslag 

en transport van energie/elektriciteit of is dit een 

issue dat voorzienbaar in de nabije toekomst gaat 

optreden? Is helder voor onze provincie wie wat 

betaalt als het gaat om opslag en transport: de 

netbeheerder heeft hier een primaire taak, dus wat is 

het risico van staatssteun als de provincie bijdraagt 

aan opslag en transport? Zie ook het benoemen van 

de laadinfrastructuur waar kennelijk een bijdrage 

heen gaat. Pag 96

Bij aansluitingen voor het terugleveren van duurzame 
energie zijn de kosten soms onnodig en onevenredig 
hoog. Dit heeft te maken met verouderde wetgeving. In 
de nieuwe energiewet komen naar verwachting meer 
mogelijkheden voor de netbeheerder om dit probleem op 
te lossen. Het is de taak van de provincie om nu samen 
met de netbeheerder experimenteerruimte te 
organiseren en input te geven voor passende wetgeving. 
De provincie betaalt dus niet voor opslag en transport. Er 
is geen sprake van staatssteun aan de netbeheerders, 
maar van samen optrekken in een gezamenlijk belang.

228 M&M VVD 97 Kan in geld uitgedrukt worden welk deel van de 

energieagenda 2016-19 niet is ingezet voor die agenda 

en nu alsnog ingezet gaat worden voor deze nieuwe 

Statenperiode? En is dat onderdeel van het nu 

begrootte bedrag per jaar of niet?

Voornamelijk door extra werkzaamheden voor de 
Regionale Energie Strategieën is er in de afgelopen 4 jaar 
circa € 800.000 meer uitgegeven dan begroot. In het 
statenvoorstel voor de RES en de najaarsrapportage 
hebben we daarom voorgesteld om een bedrag van 
600K€ toe te voegen aan de begroting voor de 
energietransitie. Ook is er zogenaamd frictiebudget 
vrijgemaakt om alle noodzakelijke activiteiten uit te 
voeren, er is dus geen sprake van een overschot.

229 M&M VVD 98 “Wij streven ernaar dat 50% van alle ritten onder de 

15km met de fiets gemaakt wordt.” Hoeveel procent 

van alle ritten onder de 15km worden op dit moment 

met de fiets gemaakt?

42% (CBS)

230 M&M VVD 98 Gezonde mobiliteit, wat is hier de definitie van 

volgens de begroting? En wie bepaalt wat gezond is?

Gezonde mobiliteit betreft het bevorderen van actieve 
modaliteiten, naast de auto, juist ook de fiets en het 
openbaar vervoer in een gezonde en verkeersveilige 
omgeving.. Gezonde mobiliteit kan daarnaast 
gestimuleerd worden door de leefomgeving gezond te 
ontwerpen en in te richten. Dit om negatieve impact op 
de leefomgeving door mobiliteit te voorkomen of in ieder 
geval te minimaliseren.



Nr. CIE Fractie Pag
.

Vraag Antwoord

231 M&M VVD 98 Kwaliteit voor de fietser: Wat verstaat GS onder nieuw 

beleid en inzet op gedragsverandering? Klopt het dat 

hier niet bij hoort dat er beleid komt voor de wijze 

waarop zgn ‘snelle’ fietsers deelnemen? Dus hetzij 

betere regelgeving, met handhaving, hetzij aparte 

snelfietslanen, hetzij fietsles voor ouderen op een 

snelle fiets? etc

Het betreft hier een intensivering om het regionale 
fietsnetwerk op orde te krijgen en de snelfietsroutes te 
realiseren. Vanuit het coalitieakkoord zetten wij 
aanvullend op het mobiliteitsprogramma in deze 
collegeperiode 30 mln. extra in.
De inzet op gedragsverandering betreft een jaarlijkse 
toevoeging van €0,5 mln. Hiermee zorgen we ervoor dat 
meer kinderen het verkeersexamen doen, er meer 
aandacht komt voor veilige verkeersdeelname van 
ouderen en verbinden we acties gericht op veilig gedrag 
aan infrastructurele aanpassingen.
Wij volgen de landelijke regelgeving voor de speed 
pedelec (snelle fietser), zijn tegelijkertijd landelijk met IPO 
en Tour de Force aan het kijken of/waar maatwerk 
gewenst is voor de plek en veiligheid van speed 
pedelecers/snelle fietsers en de meer langzame fietsers. 
Regionaal bereid de Adviesraad snelfietsroutes een advies 
voor over plek van de speed pedelec op de weg. Aparte 
snelfietslanen vragen om brede fietspaden en dus om 
ruimte. Tegelijkertijd zijn juist de e-bikes en speed 
pedelecs voor de lange termijn een belangrijk antwoord 
op de bereikbaarheidsopgave in de regio. De plek van 
snelle fietsers op de weg en ruimte voor snelle fietsers 
creëren is daarmee een integraal vraagstuk dat de 
fiets(paden) overstijgt. Voor de snelfietsroutes zetten we 
in ieder geval al in op het realiseren van brede fietspaden 
en gebruiken hierbij het handboek voor snelfietsroutes 
van het CROW. 
Ook zetten we met het landelijk programma Doortrappen 
in op ‘fietslessen’ voor ouderen. Provincie is 
kwartiermaker om zoveel mogelijk gemeentes 
aangehaakt te krijgen en om hen te faciliteren. Zie 
Doortrappen.nl
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232 M&M VVD 98 Een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en 

bereikbaarheid: kan aangegeven worden wat dit 

concreet betekent voor de auto-mobiliteit, nu er 

sprake is van focus op knooppunten, vooral de bij de 

Ring Utrecht, en tegelijk uitbreidingprojecten niet 

door lijken te gaan?

We zullen op zoek moeten naar slimme oplossingen om 
de bereikbaarheid en de leefbaarheid te dienen. De focus 
op knooppunten kan een bijdrage leveren aan het beter 
inpassen van automobiliteit in een gezond 
mobiliteitspakket. We zetten bij knooppunten in op 
goede overstappunten,  maar ook op het verbeteren van 
de bereikbaarheid met de fiets en het OV. Hierover zijn 
wij in gesprek met de regio en het Rijk.

233 M&M VVD 98 Wat is het meetbare effect van de jaarlijkse 

toevoeging van € 0.5 mln op gedragsverandering, 

educatie en voorlichting?

We vergroten hiermee het aandeel kinderen dat het 
verkeersexamen doet, het doel is dit van 60% naar 80% te 
brengen. Hiernaast kunnen we extra aandacht besteden 
aan specifieke doelgroepen zoals (brom)fietsers, 
landbouwverkeer en ouderen.

234 M&M VVD 99 Materiële lasten. Volgens het mobiliteitsprogramma 

2019-2023 bestaan de provinciale lasten binnen 

programma bereikbaarheid excl. OV uit acht 

categorieën waaronder kapitaallasten en 

investeringsruimte. Deze zouden bij elkaar een stabiel 

bedrag vormen (mobiliteitsprogramma provincie 

Utrecht, pag. 52). Bij elkaar zouden kapitaallasten 

wegen en investeringsruimte optellen tot € 

10.000.000,= per jaar (mobiliteitsprogramma pag. 54). 

In de programmabegroting 2020-2023 kunnen wij 

deze uitsplitsing niet terugvinden, kunt u ons een 

meerjarig overzicht geven van de in deze 

programmabegroting verwerkte kapitaallasten en 

investeringsruimte? Worden deze bedragen jaarlijks 

geïndexeerd? Zo ja, met welk percentage? Zo nee, 

waarom niet? Welke afspraken zijn er omtrent de 

inzet van de investeringsruimte in het verleden 

gemaakt?

Dit overzicht is te vinden in het MIP Mobiliteit, bijlage bij 
de begroting, en te zien op pagina 103. Op dit moment 
worden deze bedragen nog niet geïndexeerd, wij zijn wel 
voornemens hiermee te starten. Het 
Mobiliteitsprogramma vormt het primaire kader voor de 
inzet van de investeringsruimte. De onbenutte 
investeringsruimte wordt deze collegeperiode met 
betrekking tot een regionale OV-ring en betere en 
snellere fietsverbindingen mogelijke te maken.
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235 M&M VVD 100 Bypass Donderberg rotonden: toegekend krediet is 

514 maar er wordt slechts 195 begroot? Waar is de 

rest van het krediet?

Dit betreft een inmiddels achterhaalde inschatting. Voor 
dit knelpunt volgt een aangepast voorstel zodra er 
duidelijkheid is over het definitieve tracé van de 
snelfietsroute Utrecht-Veenendaal. Overigens worden 
projecten na realisatie tegen werkelijk gemaakte kosten 
geactiveerd.

236 M&M VVD 100 Waarom staan faunapassages en eco-tunnels bij 

mobiliteit? Deze zouden bij een ander hoofdstuk zoals 

natuur beter passen waarmee er meer budget is voor 

mobiliteit lijk ons?

De in het overzicht op blz 100 opgenomen faunapassage 
en ecopassage worden binnen het programma provinciale 
wegen gerealiseerd. Het budget hiervoor komt uit de 
reserve ecoducten (zie blz 247).

237 M&M VVD 100 In de programmabegroting 2019 was voor de rotonde 

Slootdijk een investeringsbudget van € 3.743.000 

opgenomen. In de programmabegroting 2020 is dit 

bedrag € 2.792.000. Kunt u het verschil toelichten?

Wanneer een studie/project vordert wordt regelmatig de 
kostenraming aangescherpt of aangepast op basis van 
nieuwe kennis of mogelijkheden. Dat is ook hier het 
geval.

238 M&M VVD 100 In de programmabegroting 2019 was een 

investeringsbudget van € 1.060.000 opgenomen voor 

de trajectaanpak N417. In de programmabegroting 

2020-2023 is dit bedrag weggevallen. Kunt u dit 

toelichten?

In de eerdere programmabegroting waren de projecten 
nog niet verdeeld naar onderdeel. Dit project is nu terug 
te vinden bij Fiets en Verkeersveiligheid.

239 M&M VVD 102 “5.8.1 Uitvoeren verkenningen, regionale 

programma’s en monitoring/evaluatie”. Dit is volgens 

ons geen doelstelling maar een activiteit. Welke 

doelstelling wordt wel beoogd?

De activiteiten in 5.8.1. dragen bij aan alle doelen van 
programma 5a en 5b. Het betreft activiteiten die niet 
specifiek aan één enkele doelstelling te koppelen zijn.
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240 M&M VVD 104 “Het oponthoud gedurende de spits”. In 

mobiliteitsvisie provincie Utrecht in bijlage 1 (pag. 28) 

staan essentiële onderdelen die kaderstellend zijn op 

grond van de Planwet Verkeer en Vervoer en 

uitwerking moeten krijgen in regionale verkeer- en 

vervoerplannen. Punt 7. Luidt dat Rijk, provincie en 

gemeenten ernaar streven dat de gemiddelde reistijd 

in de spits van A naar B maximaal anderhalf keer zo 

lang is als de reistijd buiten de spits tussen steden en 

twee keer zo lang  in en rond de steden. Waarom 

heeft u als indicator alleen het getal 2 opgenomen? 

Heeft deze alleen betrekking op in en rond de steden? 

Zo ja, waarom is er geen indicator voor reistijd tussen 

steden opgenomen?

De letterlijke tekst uit de SVIR is: “De streefwaarde voor 
het hoofdwegennet is dat de gemiddelde reistijd op 
snelwegen tussen de steden in de spits maximaal 
anderhalf keer zo lang is als de reistijd buiten de spits. Op 
snelwegen rond de steden en niet-autosnelwegen die 
onderdeel zijn van het hoofdwegennet is de gemiddelde 
reistijd in de spits maximaal twee keer zo lang als de 
reistijd buiten de spits.”
Omdat wij beheerder zijn van niet autosnelwegen dienen 
wij alleen de indicator twee keer de reistijd te hanteren.

241 M&M VVD 105 Is er een relevant verschil tussen een Studie en een 

trajectstudie? 

Wanner kan het resultaat van een studie of 

trajectstudie (als besluit) worden voorgelegd aan PS? 

Zijn deze (traject)studies opgenomen in het MIP? Wat 

is daar eventueel voor nodig?

De trajectstudies zijn primair gestuurd vanuit het groot 
onderhoud terwijl de losse studies vooral gestart worden 
vanuit voornamelijk bereikbaarheidsknelpunten.
Alle trajectstudies zijn opgenomen in het MIP. PS besluit 
individueel over een investering wanneer deze groter is 
als €10 mln. of wanneer deze als complex is bestempeld 
(zie ook de Nota Investeren). Alle andere kredieten 
worden door PS goedgekeurd via de P&C cyclus.
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242 M&M VVD 107 Wat is de invloed van Vijfheerenlanden op ons 

waterbeleid en meer specifiek op het 

goederenvervoer? Is het zo dat we met deze nieuwe 

aanwinst (de gemeente) beduidend meer vervoer 

over water en/of land onze provincie binnenhalen? Is 

hier rekening meegehouden, mocht dat zo zijn, met 

de begrote bedragen voor investeringen/ beheer & 

onderhoud?

Met de toevoeging van Vijfheerenlanden zijn wij 
verantwoordelijk geworden voor een substantiële 
waterweg. Hieraan zijn kosten verbonden voor het 
beheer en onderhoud en de benodigde 
vervangingsinvesteringen. Over de precieze kosten en 
mogelijke bijdrage daarin van de provincie Zuid Holland 
zijn wij nog met hen in gesprek. 
De kosten als gevolg van opname van de gemeente 
Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht voor 2020 e.v. 
zijn in deze begroting nog niet vertaald naar de 
programma’s. De reden is dat de concept overeenkomst 
“Financiële afwikkeling provinciale rechten en 
verplichtingen bij de herindeling Vijfheerenlanden” nog 
niet definitief is vastgesteld. De vertraging van de 
definitieve afronding vindt zijn oorzaak in het late 
aantreden van een nieuw college van GS in de provincie 
Zuid-Holland. De verwachte extra kosten ten opzichte van 
de compensatie uit het Provinciefonds en uit de opcenten 
motorrijtuigenbelasting zijn om die reden in één 
verdichte regel opgenomen onder de Algemene middelen 
van de begroting. Zodra de uiteindelijke financiële 
verrekening door de Staten van Zuid-Holland en uw 
Staten is goedgekeurd, worden de budgetten per 
programma via een begrotingswijziging toegevoegd en 
verrekend met de verdichte stelpost.
Door de toevoeging van Vijfheerenlanden is Provincie 
Utrecht in oppervlakte gegroeid, en daarmee is vanzelf 
ook het aantal kilometers infrastructuur toegenomen 
voor zowel weg- als binnenvaarttransport. Het is niet de 
verwachting dat alleen als gevolg van een 
grensaanpassing er meer goederenvervoer gaat 
plaatsvinden, maar het transport wordt wel toegekend 
aan  onze provincie.
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243 M&M VVD 110 “Vanuit het coalitieakkoord zetten wij aanvullend op 

het mobiliteitsprogramma in deze collegeperiode 30 

mln. extra in voor realisatie van de snelfietsroutes. Op 

basis  van indicatieve ramingen voor de 

snelfietsroutes kunnen we er 3 á 4 realiseren met dit 

budget. Het bestaande budget uit het 

mobiliteitsprogramma kan dan als cofinanciering 

ingezet worden op versterking van het regionale 

fietsnetwerk; hierbij is de bereidheid van gemeenten 

om bij te dragen tevens een belangrijke voorwaarde 

en een grote uitdaging.” Betreft deze € 30 mln extra 

investeringsbudget (voor snelfietsroutes)? Zo ja, 

waarom worden de investeringen niet geactiveerd en 

afgeschreven cf. de nota investeren? Zo nee, waar 

gaan deze middelen dan besteed worden? Is er al een 

eerste beeld van de bereidheid en mogelijkheid van 

gemeenten om bij te dragen aan investeringen of zelf 

grote investeringen te doen?

Op voorhand is nog niet aan te geven voor welk deel het 
hier investeringen of bijdragen betreft. Dit omdat de 
snelfietsroutes zowel gemeentelijke delen als provinciale 
delen bevatten. Bij de nadere uitwerking per route moet 
blijken welk deel een investering betreft en welk deel een 
bijdrage. Budgetten zullen dan worden geactiveerd of 
middels subsidie verstrekt.
Er zijn inmiddels 4 van de 7 intentieovereenkomsten 
getekend met betrokken gemeenten waarin staat dat ze 
bereid zijn om bij te dragen aan de realisatie van de 
snelfietsroutes. Neemt niet weg dat gemeenten de 
financiën niet altijd beschikbaar hebben. Dit vormt nog 
een uitdaging omdat huidig uitgangspunt is dat de 
provincie max. 65% bijdraagt en gemeenten dus 35% 
bijdragen.  
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244 M&M VVD 111 In 2028 zijn alle belangrijke werklocaties, middelbare 

scholen en knooppunten veilig, comfortabel en snel 

bereikbaar per fiets: Hoe wordt snel, comfortabel en 

veilig gedefinieerd zodanig dat dit meetbaar en 

controleerbaar is?

Thema Indicator

Veilig Veiligheidsprestatie indicator 
(Safety Performance Inidicator: licht 
verhoogd of verhoogd risico op een 
ongeval)

Veilig Hinder van andere weggebruikers 
(veel)

Veilig Verlichting fietspaden (geen)

Comfortabel Type verharding (geen asfalt of 
beton en overige verharding van 
goede kwaliteit) 

Vlot/snel Vertraging op kruispunten > 60 
seconden

Barrières (link 
met vlot/snel)

Gemiddelde omrijfactor > 1,2 voor 
VO, MBO, HBO, WO en 
economische kerngebieden

In het kader van de knelpuntanalyse (als gevolg van Motie 

75, 12 Juli 2018 en verder bouwend op Bijlage 1 en 2 van 

het Realisatieplan Fiets) is het regionale fietsnetwerk 

beoordeeld op basis van de thema’s snel/vlot, 

comfortabel en veilig. Deze thema’s zijn meetbaar 

gemaakt door de volgende indicatoren toe te kennen:
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245 M&M VVD 112 “Zes gemeenten zetten zich proactief in voor het 

programma Doortrappen met verschillende 

activiteiten voor senioren.” Komt in dit programma 

ook aandacht voor de voordelen van e-bikes maar ook 

veiligheidsrisico’s specifiek voor senioren? 

Ja, zie ook www.doortrappen.nl

246 M&M VVD 113 Indicatoren: is er een indicatie of deze percentages 

haalbaar zijn, al in 2020? Alle staan op 100 %, wat zijn 

de mogelijke investeringen als deze percentages niet 

worden gehaald? Is daarvoor een risico inschatting 

gemaakt?

De verwachting is dat niet voor alle indicatoren deze 
percentages haalbaar zijn in 2020. De activiteiten om 
uiteindelijk te komen tot deze percentages zijn 
opgenomen in het Actieplan Omgevingslawaai en de 
uitvoeringsagenda Gezonde Lucht. Ook in het nog op te 
stellen regionaal programma slimme en duurzame 
mobiliteit als uitwerking van het klimaatakkoord zullen 
benodigde activiteiten worden uitgewerkt.

247 M&M VVD 114 “In 2020 gaan we een proef doen met het opwekken 

van energie uit fietspaden. Het betreft het fietspad 

langs de N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche 

Rading en het fietspad langs de N225 tussen 

Driebergen en Rhenen. Op beide paden worden op 

een kort traject zonnepanelen aangebracht op het 

wegdek.” Wordt de proef geëvalueerd? Wanneer 

verwacht u de resultaten? Welke criteria gelden voor 

de evaluatie?

Er komt een tussenevaluatie na de voorbereiding- en 
realisatiefase. Deze is gepland eind 2020.
Het eindrapport komt in de zomer van 2022 na 2 winters. 
Er zijn en worden vooraf geen criteria opgesteld voor de 
evaluatie. Na aanleiding van de evaluatie worden 
conclusies en aanbevelingen gedaan.

248 M&M VVD 118 Mede-participatie is geen woord. Participatie is al 

mee(mede) doen.

Dat klopt

249 M&M VVD 118 Hoe verhoudt zich het programma 5.7 tot de studies 

en trajectstudies van pagina 105?

Deze staan los van elkaar

250 M&M VVD 221 “€ 7,5 mln. onbenut deel kapitaallasten welke worden 

ingezet voor intensiveringen/nieuw beleid”. Aan welk 

nieuw beleid worden deze middelen besteed? Zie ook 

de vraag mbt. pag. 99.

Zie hoofdstuk 1.3 voor de intensiveringen/nieuw beleid
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251 M&M VVD 124 “We zijn gestart met de gefaseerde elektrificatie van 

onze busvloot.” Is de infrastructuur (wegen, stations, 

laadfaciliteiten) hiervoor toegerust? Zijn hiervoor nog 

extra investeringen nodig? Zo ja, welke?

Laadfaciliteiten voor de uitbreiding van zero-emissie in 
2020 worden momenteel voorbereid. De daarvoor 
noodzakelijke financiën zijn onderdeel van de door uw 
Staten beschikbaar gestelde 5 miljoen voor zero-emissie 
busvervoer en vergen derhalve geen extra investering.

252 M&M VVD 124 “Ook zetten we budget in 2020/2021 in om een 

eenjarige proef te starten met gratis OV in de daluren 

voor ouderen met een krappe beurs.” Hoe zijn 

gemeenten, als uitvoerder van 

inkomensondersteuning, hierbij betrokken? Wat is de 

definitie van een oudere met een krappe beurs? 

Wordt de proef ook geëvalueerd? Zo ja, met welke 

criteria en wanneer?

Voor deze proef is de inbreng van gemeenten 
onontbeerlijk. De vervoerbedrijven komen met een 
gezamenlijk voorstel voor de proef, waarna de 
gemeenten binnen de provincie gevraagd wordt of en op 
welke wijze ze kunnen meewerken. De definitie van 
“krappe beurs” zal samen met de deelnemende 
gemeenten bepaald moeten worden, omdat deze moet 
passen binnen de systemen van de gemeenten. 
De proef wordt na ongeveer een jaar geëvalueerd. Naast 
een kwantitatieve evaluatie (aantal gebruikers, aantal 
ritten etc.) zullen ook kwalitatieve aspecten 
(maatschappelijke activiteit, gevoel van eenzaamheid) bij 
de evaluatie betrokken worden. 
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253 M&M VVD 124 Welke zware OV-assen zijn er geïdentificeerd? Kunt u 

die inzichtelijk maken? Hoeveel daarvan staan in 

verbinding met de regio?

Zware assen OV zijn trajecten waarop veel reizigers reizen 

en bussen/trams rijden. Het gaat hier doorgaans om 

trajecten waar 8x per uur of vaker een bus rijdt per 

richting (een of meerdere buslijnen). De drukste assen 

lopen veelal rond de steden Utrecht en Amersfoort waar 

stedelijk en regionaal vervoer vaak samenkomen. Enkele 

voorbeelden zijn:

- A28/N237 tussen Utrecht en Amersfoort 
- Binnenstad-as in Utrecht
- Europalaan in Utrecht 
- Leusderweg in Amersfoort
- Oudenoord in Utrecht
- Vleutenseweg in Utrecht
- Vondellaan/station Vaartsche Rijn
- Waterlinieweg in Utrecht 
- Stadsring in Amersfoort
- Stationsweg in Amersfoort

Voor vrijwel alle voorbeelden geldt dat deze ook 

belangrijk zijn voor regionale verbindingen. Uitzondering 

hierop is het OV-traject Oudenoord dat een stedelijke OV-

functie heeft voor de stad Utrecht.  

254 M&M VVD 126 Hoe moeten we de volgende  indicator lezen: “Bij 

tenminste 50% van de ritten is de rijtijd niet langer 

dan driekwart van de ongehinderde reistijd.” Moet 50 

% van de ritten sneller gereden worden dan in de 

dienstregeling staat?

Bedankt voor uw kritische blik. Op basis van uw vraag 
komen wij helaas tot de conclusie dat deze uitwerking 
van de indicator “De voorspelbaarheid van reistijden in 
het openbaar vervoer (9)” in het mobiliteitsprogramma 
2019-2023 verkeerd is opgeschreven en niet bruikbaar is 
voor monitoring. Voor de monitoring van deze indicator 
zullen wij ons toespitsen op de andere uitwerking “De 
langzaamste rijtijden wijken maximaal 60% af van de 
snelste rijtijden”.
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255 M&M VVD 128 In hoeverre is de pilot gratis OV voor ouderen in de 

daluren gericht op dezelfde doelgroep als de nieuwe 

concessie voor de Regiotaxi? Moeten deze posten bij 

elkaar worden opgeteld? En hoe verhoudt de in te 

richten Flexbus (huidige consessie) zich met deze 

andere twee stromen van vervoer? Ook qua budget.

Beide doelgroepen zullen elkaar in geringe mate 
overlappen. De regiotaxi wordt voornamelijk gebruikt 
door reizigers die geen gebruik van het reguliere OV 
kunnen maken, terwijl de pilot zich richt op ouderen die 
wel van het reguliere OV gebruik (kunnen) maken. Het 
gaat hier ook om twee aparte contracten: OV concessies 
en regiotaxi. Daarom staan financieel beide zaken los van 
elkaar. 
De introductie en uitbreiding van Flexbus (U-flex, Syntus 
flex) worden op dit moment vanuit de OV-concessies 
ingericht en betaald. Deze systemen zijn ook volledig 
onderdeel van het reguliere OV netwerk (denk aan: 
betaalwijze, reisinformatie, herkenbaarheid) en rijden 
flexibele routes tussen haltes en knooppunten in een 
afgebakend gebied. Het vervangt daarmee lijngebonden 
OV.

256 M&M VVD 319 “De te verwachten onderhoudskosten voor de jaren 

2021, 2022 en 2023 zijn niet geïndexeerd.” Waarom 

niet?

De benodigde inzet op beheer en onderhoud wordt 
iedere vier jaar, of bij grote veranderingen eerder, 
geactualiseerd op basis van de Nota Kapitaalgoederen. 
Hierdoor is tussentijdse indexering niet noodzakelijk.
Daarbij geldt dat voor vast onderhoud vaak vaste 
(meerjaren)contracten gelden, die weinig fluctueren. 
Eventuele afwijkingen kunnen worden opgevangen 
binnen de bestaande budgetten van de assets. Indien er 
toch significante afwijkingen ontstaan die niet binnen 
totale budget MOP passen zullen wij deze melden bij de 
Zomernota.
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257 M&M VVD 321 “Eind 2018 is het energiecontract, waarbij gezamenlijk 

met  gemeentes in de provincie Utrecht energie werd  

ingekocht,  geëindigd.  Verlenging  van  dit  contract  

was  niet  mogelijk  binnen  de  wettelijke 

aanbestedingsregels. In 2020  vindt er een nieuwe 

aanbesteding plaats om opnieuw gezamenlijk energie 

in  te  kopen.  Ter  overbrugging  is  een  tweejarig  

energiecontract  afgesloten  voor  2019  en  2020.  Dit 

tweejarig contract kost circa € 500.000 extra per jaar. 

Naar verwachting zullen de energiekosten vanaf 2021 

lager zijn omdat er dan opnieuw gezamenlijk energie 

wordt ingekocht.” Waarom is deze aanbesteding niet 

eerder opgestart? De einddatum  van het lopende 

contract was immers voorzienbaar.

Door een samenloop van omstandigheden is er toen 

onvoldoende op toe gezien om tijdig een nieuwe 

gezamenlijke aanbesteding op te starten.

258 M&M VVD 327 “Daarbij wordt er van uit gegaan dat er trammaterieel 

wordt verhuurd voor de volledige frequentie.” Welk 

risico is er dat er niet voor de volledige frequentie 

verhuurd kan worden? Waar wordt dit risico 

afgedekt?

Dat risico is er niet. Tegenover de baten staan de lasten 
via het concessie contract. Dit is een boekhoudkundige 
oplossing, in overleg met de belastingdienst, om te 
voorkomen dat de btw op toerekenbare kosten en 
investeringen – inclusief de aanschaf van sneltrams en 
onderdelen – kostenverhogend is.
Om te voorkomen dat de btw terzake sneltrams tot een 
verhoging van de kosten leidt, worden de trams tegen 
een huursom verhuurd aan de concessiehouder. Deze 
huursom is belast met BTW die de PU zal moeten 
afdragen aan de Belastingdienst, onder aftrek van de btw 
op de toerekenbare kosten en investeringen.
De huursom leidt ertoe dat het trambedrijf (TBO) 
inkomsten verkrijgt. Dit leidt tot aanvullende kosten voor 
de concessiehouder die dat gecompenseerd zal moeten 
krijgen. De afdeling die het concessiecontract beheerd 
(EOV) zal hierbij aanvullende kosten moeten maken om 
deze kostenverhoging te compenseren.
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259 M&M VVD 331 “Door de optimale weeromstandigheden was er in 

2019 sprake van een forse toename in het aantal 

nesten van de eikenprocessierups.” Tot hoeveel 

meerkosten heeft dit geleid? Zijn er voor 2020 en 

verder extra middelen in de begroting opgenomen 

voor de bestrijding van eikenprocessierupsen en 

andere plaagdieren / -insecten?

Dit heeft geleid tot € 89.000 meerkosten. De begroting 
voor 2019 was € 35.000, de totale werkelijke kosten ca. 
€125.000. 
In 2020 is wederom een grote plaagdruk te verwachten. 
Het bedrag voor bestrijding is daarom van € 35.000,- 
opgehoogd naar € 80.000,-.
Voor de meest actuele, en mogelijk nog meer pro-actieve, 
wijze van aanpak laten we ons informeren door diverse 
kennisplatforms en gerichte cursussen.

260 M&M VVD 331
/33
2

“De eerste pilots met de i-VRI op de N201 laten een 

verbetering van de doorstroming zien.” Hoe groot 

bedraagt de verbetering van de doorstroming? Wat is 

het effect daarvan op CO2- en stikstofuitstoot?

Op de N201 zijn op dit moment 9 van de 11 i-VRI’s 
operationeel, van Amstelhoek tot aan de aansluiting met 
de N402. Na de herfstvakantie start de evaluatieperiode 
waarin, door onder andere TNO, gedurende een langere 
periode een meting wordt uitgevoerd. Totdat deze 
meetresultaten beschikbaar zijn, kunnen nog geen 
definitieve uitspraken over effecten worden gedaan. De 
afronding van de evaluatie op het traject N201 wordt 
verwacht in Q1-2020, met onder andere resultaten  op 
het gebied van doorstroming en het effect op CO2- en 
stikstofemissies. In deze periode komen ook landelijk 
meer evaluatieresultaten beschikbaar.
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261 M&M CU 66 In meerjarendoelstelling 3.3.2 wordt gesproken over 

twee masterplannen bodemenergie. Waarom zijn er 

2? Gaan ze over 2 verschillende onderwerpen of zijn 

ze gebiedsgericht? Indien ze gebiedsgericht zijn: 

hoeveel van deze gebieden zijn er in de provincie?

Masterplannen bodemenergie zijn gebiedsgerichte 
plannen voor locaties waar veel vraag naar bodemenergie 
is of wordt verwacht, gewoonlijk als gevolg van 
ruimtelijke ontwikkelingen zoals nieuwbouw of 
transformatie. In principe ligt het initiatief hiervoor bij 
een gemeente, waarbij de provincie aanhaakt vanwege 
onze taken als bevoegd gezag op het gebied van open 
bodemenergiesystemen en in bredere zin onze 
doelstellingen op het gebied van de energietransitie. 
Momenteel zijn wij betrokken bij bodemenergieplannen 
in de gemeenten Utrecht en Woerden. Het is zeker niet 
uitgesloten dat er meer dan 2 bodemenergieplannen 
zullen worden vastgesteld, maar dit is  afhankelijk van 
gemeentelijke initiatieven.

262 M&M CU 69 In hoofddoelstelling 3.4 worden drie indicatoren 

genoemd (pagina 69). Kan inzichtelijk worden 

gemaakt hoe de afgelopen jaren op deze drie 

indicatoren is gescoord, bij voorkeur de afgelopen vier 

jaar, uitgesplitst per jaar?

Deze cijfers zijn beschikbaar. Deze behoeven echter een 
goede toelichting. In de rapportage van de RUD die 
binnenkort wordt opgeleverd wordt deze toelichting 
uitgewerkt. Om te voorkomen dat er verkeerde 
interpretaties ontstaan over de cijfers is het voorstel deze 
op basis van de RUD rapportage in een apart memo naar 
u toe te laten komen.
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263 M&M CU 72 In meerjarendoelstelling 3.4.7 staan in de beoogde 

resultaten onder andere ‘toezichtseffect’ (4e bullit) en 

‘control intensiteit’ (5e bullit). Wat wordt bedoeld met 

deze twee begrippen?

Toezichtseffect:  heeft betrekking op de 

handhavingssituatie ná een eerste controle. Het 

toezichtseffect is goed wanneer een geconstateerde 

overtreding al direct na de eerste controle ongedaan 

wordt gemaakt, zónder een noodzakelijke tweede of 

derde controle of een last onder dwangsom. Plat gezegd: 

hoeveel energie moet de handhaver steken in het alsnog 

gerealiseerd krijgen van de gewenste situatie? Moet een 

handhaver er veel achteraan, dan is er sprake van een 

gering toezichtseffect.  

Controle intensiteit: dat is het percentage van het 

geplande aantal controles bij een bedrijf of locatie, dat in 

een bepaald jaar daadwerkelijk is uitgevoerd.

264 M&M CU 92 In meerdere programma’s komt de energietransitie 

aan bod op een wijze die financiële vertaling doet 

vermoeden (bijvoorbeeld in programma 3 met 

meerjarendoelstelling 3.3.2). Komt de financiering van 

de ambities in de andere programma’s ten laste van 

die programma’s of worden die gefinancierd vanuit 

programma 4b (energietransitie)?

Voor de activiteiten genoemd in hoofdstuk 4b wordt het 
budget ook door het programma gefinancierd. Voor de 
overige activiteiten vindt de financiering plaats binnen de 
desbetreffende programma’s

265 M&M CU 93 In meerjarendoelstelling 4b.1.2 wordt in het beoogd 

resultaat gesproken over ‘handhaving op regelgeving 

rondom duurzaamheid en energiebesparing’. Op 

welke regelgeving wordt dan specifiek gedoeld?

In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven verplicht zijn 
om energiebesparende maatregelen te nemen als die 
binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.  Per 1 juli 
2019 is deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande 
energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht 
energiebesparing. Deze geldt voor Wet milieubeheer-
inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 
kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent 
daarvan verbruiken.
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266 M&M CU 96 In meerjarendoelstelling 4b.3.2 wordt gesteld dat 

nieuwbouwwoningen ‘in principe’ minimaal 

energieneutraal zijn. Heeft de provincie instrumenten 

om dat principe te borgen of gaat dit op basis van 

onderling overleg met bijvoorbeeld gemeenten

Dit is nog onderwerp van onderzoek dat het programma 
Binnenstedelijke ontwikkeling en het programma 
energietransitie samen uitvoeren. Opties zijn de 
provinciale omgevingsvisie/ verordeningen of het sluiten 
van een convenant.

267 M&M GL 115 Kan de gedeputeerde vertellen waarom de paragraaf 

over smart mobility ontbreekt. Voor GroenLinks is 

smart mobility een belangrijk maar ook risicovol 

thema. Wat is de status hiervan?

Smart Mobility is als onderdeel 5.6 van het programma 5a 

op blz 115 en 116 opgenomen

268 M&M GL 306 Fietspad Mac Donalds zuid? Waar is dit? N238? Dit betreft het fietspad aan de oostkant langs de N238 ten 
zuiden van de MC Donalds aan de kruising N237/N238


