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Hieronder vindt u kort de essentie van de behandeling van de Doelenboom in de diverse commissies. 
 
RGW 
Programma 1 Ruimte Ontwikkelingen  
Punt 1.3: tekstwijziging: ‘Passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht.’ 
Punt 1.3.1: op verzoek wordt het woord maatwerk toegevoegd: ’De woningbouwopgave vindt sneller en vraag 
gestuurd plaats door gerichte en slimme interventies en maatwerk.’ 
 
Programma 2 Landelijk gebied 
Punt 2.4.2: op verzoek wordt de tekst aangepast: ‘Utrechtse voedselproducenten produceren meer voor de 
regionale markt en Utrechtse inwoners kunnen gemakkelijker kiezen voor gezond en duurzaam voedsel.’ 
 
Daarnaast zeggen GS toe een aantal suggesties die door partijen in hun schriftelijke inbreng is gedaan over te 
nemen en met een aangepast voorstel te komen. 
 
BEM 
Over het algemeen zijn de fracties zeer tevreden over de verbeterslag die gemaakt is naar versie 2.0. N.a.v. de 
door de fracties aangeleverde input geven Gedeputeerde Staten vooraf in een opsomming aan welke 
suggesties er zijn aangenomen. 
 
Programma 6 Cultuur & erfgoed 
Er wordt over twee punten gediscussieerd, zowel onderling als met gedeputeerde Van Muilekom. 
- Voorstel van de SGP om ‘(varend)’ toe te voegen bij 6.2, dit verdient aparte aandacht. Gedeputeerde 
stelt dat het varend erfgoed reeds voldoende aandacht krijgt in het onlangs vastgestelde Programma ‘Voor 
Jong en Altijd’ en dat het daarmee niet nodig is dit in een beleidsdoel of meerjarendoel te benoemen. 
- Voorstel van de VVD om ‘laaggeletterdheid’ expliciet op te nemen in de meerjarendoelen in plaats van 
een sterk bibliotheeknetwerk als doel op zich. Gedeputeerde geeft aan dat de bibliotheken meerdere 
maatschappelijke functies vervullen, waaronder het terugdringen van laaggeletterdheid. Om hier als provincie 
meer op in te zetten, is een verdiepingsslag nodig en zijn waarschijnlijk meer middelen nodig. 
 
Programma 7 Economie 
De verdere bespreking en vaststelling van de Economische Visie is uitgesteld tot september. Dat maakt een 
gesprek over de doelenboom lastig, omdat in de Visie de doelen worden vastgesteld. Het zou dus kunnen 
voorkomen dat de doelenboom voor wat betreft P7 bij de Programmabegroting 2022 moet worden aangepast; 
de Visie is immers leidend. Dat maakt het gesprek op dit moment ook lastig. Er worden ook opmerkingen 
gemaakt over het feit dat de benoemde doelen nog niet ‘Corona-actueel’ zijn. Ook dit gesprek zal in september 
verder worden gevoerd. 
 
Programma 8 Bestuur  



 
 
 
 

Het wordt door de fracties gewaardeerd, dat de brede thema’s hier een plaats krijgen. Ook circulariteit zou hier 
een plek in moeten krijgen, aldus sommige fracties.  
P9 Overzicht Overhead 
 
Er wordt door fracties aangegeven dat P9, ‘Overzicht Overhead’, óók door Provinciale Staten vastgesteld dient 
te worden i.p.v. door Gedeputeerde Staten. Er worden door PS immers ook (extra) middelen ter beschikking 
gesteld. GS komen hier op terug. 
 
GS zeggen een aangepast Statenvoorstel toe, waarin alle overgenomen suggesties duidelijk herkenbaar in zijn 
opgenomen: ‘Doelenboom 3.0’. 
 
M&M 
Programma 3.4 Leefomgeving gezond en veilig 
Het onderdeel Asbestdaken wordt aan 3.4 toegevoegd 
 
Programma 4 Energietransitie 
Later dit jaar komen GS terug op de ambities m.b.t. Klimaat. Nagegaan wordt of de Klimaatdoelstelling 
meegenomen kan worden onder 8.6. Voor 4.2 zal de formulering worden aangepast conform een voorstel 
daartoe van de ChristenUnie. 
 
Programma 5 Bereikbaarheid 
Naast een enkel voorstel tot herformulering van een meerjarendoel, was het belangrijkste onderdeel van de 
behandeling de vraag of dit programma al dan niet gesplitst zou moeten worden. Voordelen als integrale 
afweging versus het gescheiden houden van budgetten werden tegen elkaar afgewogen. GroenLinks, D66, 
PvdA en PvdD spraken zich uit tegen splitsing. Voor splitsing waren VVD, CDA, ChristenUnie, PVV, SP, SGP en 
50PLUS. FvD en DENK waren afwezig. 
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