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FAC 

Er is over veel verschillende onderwerpen in de FAC gesproken n.a.v. het SV Kadernota. De 

belangrijkste met het oog op de PS-vergadering zijn: 

- Waarom is met het oog op de verkiezingen gekozen voor alleen ‘onontkoombare’ uitgaven, 

waar blijft de ambitie? Gedeputeerde geeft aan dat er wel degelijk ambities in deze Kadernota 

staan en dat het College tegelijkertijd voorzichtig wil zijn.  

- De VVD kondigt een amendement aan, omdat in de ogen van die fractie Motie 96 nog niet is 

afgedaan: er is nog geen lange termijn begroting van tenminste tien jaar. Het College geeft aan 

dat er geen provincie is die zover vooruitkijkt als de provincie Utrecht in het rapport Groeisprong 

2040. 

 

RGW 
Gedeputeerde Van Muilekom geeft op vragen aan geen grote versnellingsmogelijkheden voor de woningbouw te 

zien. De inzet van de provincies in gericht op lobby, aanpassing van de landelijke regels, procedures en extra 

financiën. Hij zegt ook vooralsnog voldoende middelen te hebben voor de versnelling. Een eventueel tekort in 2023 

en verder wordt betrokken bij de Zomernota en de volgende Kadernota. Verschillende fracties stellen vragen over 

een eventuele bijdrage aan de onrendabele top van nieuwe woningen. Wie bepaalt wat onrendabel en redelijk is en 

hoe?   

Gedeputeerde Van Essen krijgt vragen over Groen Groeit Mee. De uitwerking van de gevraagde 6 miljoen is niet 

duidelijk. Ook wordt gevraagd hoe de selectie van de voorbeeldgebieden tot stand is gekomen. Van Essen zegt toe 

nadere informatie te geven over de reservering en licht de selectie van de gebieden toe, die met de regiopartners is 

gebeurd. Hij zegt ook toe, om met gedeputeerde Arne Schaddelee, een infosessie op te zetten over de 

schaalsprong OV in de aanloop naar het BO MIRT. 

Verschillende fracties bevragen gedeputeerde Van Essen over de bijdrage van 1 miljoen euro aan de huisvesting 

van het Ronald McDonald Huis op het Utrecht Science Park. Dat geld is voor de tijdelijke locatie van het huis 

bestemd, zo licht hij toe. Het bedrag is gebaseerd op een inschatting van het Utrecht Medisch Centrum (UMC). Aan 

een nadere onderbouwing wordt gewerkt. 

Gedeputeerde Sterk krijgt vragen over hoe de financiering van de bossenstrategie is geregeld. Ook over de 

oplopende kosten voor faunaschade en over de bestrijding van invasieve exoten, zoals Amerikaanse rivierkreeften. 

Is het college op dat laatste punt niet wat te afwachtend. Een lobby bij het Rijk is goed, maar kan de provincie ook 

zelf meer doen? En waarom wordt niet structureel geld voor de bestrijding opgevoerd? Gedeputeerde geeft aan dat 

tot aan 2040 circa 45 miljoen euro aan provinciaal geld voor de bossenstrategie nodig is. Met deze claim is de helft 

daarvan ingevuld. Daarmee geeft volgens haar de provincie tevens een goed signaal aan de partners, van wie ook 

een bijdrage voor de realisatie wordt verwacht.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Motie/PS2021PS12-Motie-96-Langetermijnstrategie-ingediend-door-VVD-e-a-AANVAARD.pdf
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Volstaan de middelen voor de stikstofaanpak? En gaat Utrecht, net als Overijssel, geld vrijmaken om de PAS-

melders te legaliseren? De gedeputeerde geeft aan goed te begrijpen in welke onzekerheid deze boeren leven, 

maar dat het Rijk met een oplossing moet komen. Naar aanleiding van vragen over de lineaire financiering van de 

natuurrealisatie zegt zij toe om al in de commissie RGW van 31 augustus aan te geven hoe zij die financiering wil 

aanpassen. 

 

BEM 

Het debat in de commissie ging veel over de Groeisprong. Over de keuzes die nu en die later gemaakt 
moeten worden. 
Gedeputeerde Strijk gaf aan dat als de provinciale begroting niet structureel groeit, dat er dan harde 
keuzes gemaakt moeten worden. Het provinciefonds zal moeten groeien of anders een nieuw 
belastinggebied. In de periode 2023-2026 van de komende meerjarenbegroting, is er geen probleem te 
verwachten de begroting sluitend te krijgen, maar als je 10 of 20 jaar vooruitkijkt, zal de begroting 
moeten groeien. 
In de Omgevingsvisie is vastgelegd dat de provincie de komende 20 jaar een groot aantal ambities 
heeft. Hoe gaat de provincie de opgaven op de langere termijn financieren? De provincie hoeft nu niet 
alles te beslissen. Provincie moet wel nadenken over haar begroting in de verdere toekomst (2030-
2035) als alle ambities ingevuld moeten worden die nu genoemd worden.  
Net als bij de Jaarrekening werd er bij de Kadernota gesproken over de onderbesteding. Sturen we 
voldoende bij in de begroting? Gedeputeerde Strijk gaf aan van wel. Vanuit de commissie kwam het 
geluid dit niet terug te zien in de Zomernota. De vraag kwam ook naar voren of de onderbesteding ook 
te maken heeft met een cultuuraspect. De gedeputeerde beaamde dat en gaf aan daar ook mee aan de 
slag te zijn. 
Is de begroting wendbaar en weerbaar? Gedeputeerde Strijk vertelde dat de tussentijdse rapportages 
de mogelijkheid bieden om nieuwe vragen te dekken. 
In de commissie werd aangegeven dat Economie gemist wordt in de vier sporen van de Kadernota. Dat 
is opvallend. Gedeputeerde Strijk gaf aan dat daar de afgelopen jaren veel geld naar het beleidsdoel 
Innovatie toe is gegaan (ROM, EBU e.d.) waardoor Economie nu niet genoemd wordt. 
Ook werd er gesproken over de grote restauratieopgave en monumentenzorg. Er is een relatief klein 
bedrag opgenomen in de Kadernota t.o.v. van het grote bedrag dat nodig zal zijn. Gedeputeerde Van 
Muilekom vertelde dat het opgenomen bedrag betrekking heeft op concrete plannen. Verder zijn er nog 
geen concrete plannen. Er komen nu gesprekken met OCW en er wordt gekeken hoe het proces zich 
ontwikkelt. De provincie heeft het Rijk nodig bij de grote restauratieopgave. VVD komt met een motie. 
Daarnaast werd er in de commissie onder andere nog gesproken over: 

• De vriendschapsband met Guangdong. Er volgt na de zomer een voorstel over dit onderwerp. 

• Het nieuwe AV-systeem dat haperingen vertoont. Gedeputeerde gaf aan dat het project is 
afgerond. Het is nu naar beheer gegaan en daar wordt gewerkt aan het oplossen van de 
problemen. 

• De digitale circulaire bouwindustrie waarbij de gedeputeerde aangaf dat het belangrijk is de 
keten te versterken en dat de provincie dit wil ondersteunen. 

• De krapte op de arbeidsmarkt. Kan er binnen de Utrecht Talent Alliantie meer aandacht naar 
andere mogelijkheden om mensen te trekken? Zoals overstappen van werk naar werk, van 
parttime naar fulltime. Gedeputeerde geeft aan dat dit past binnen de ambitie. 

 

De VVD kondigde diverse moties (Toiletvoorzieningen, Keuzes in Kaart) en amendementen 
(Provinciaal Belastinggebied, Lange Termijnbegroting) aan. 

 

M&M 
Er werd afgetrapt door gedeputeerde Schaddelee met de beantwoording van een aantal resterende 
vragen. Zoals toegezegd tijdens de Algemene beschouwingen is het oude onderzoek naar de Pon-lijn is 
nog eens bekeken. Destijds was dit geen haalbare zaak, maar er zijn nu wel ambities voor een snelbus 
op dit traject. Ook komt er een provinciebrede studie naar corridors in het landelijk gebied.  
Voor de commissiebehandeling werden er meerdere onderwerpen aangesneden. Er zijn zorgen over de 
voortgang van de RESsen. Ook in deze commissie waren er vragen over de status van de Groeisprong 
en of hiermee nu al dan niet oplossingsrichtingen worden vastgelegd. Tevens wordt gevraagd naar een 
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overzicht van plekken in de provincie waar een mobiliteitstoets belemmerend werkt voor de 
woningbouw. Over het programma energietransitie werd gevraagd of het wel voldoende adaptief was 
en werd uiteraard de link gelegd naar het Initiatiefvoorstel van de VVD. Over een eerdere toezegging 
om een bijeenkomst met raadsleden over toezicht en handhaving te organiseren werd de status 
gevraagd. In oktober is een bijeenkomst met wethouders gepland. Vervolgens werd er uitgebreid 
gesproken over de veiligheid van tramovergangen in Nieuwegein/IJsselstein en werd daarover een 
motie aangekondigd. De stand van zaken beschikbaarheidsvergoeding OV werd aan de orde gesteld, 
werd gevraagd of er toch niet meer gedaan kan worden aan het onderhoud van de N225, kwam de 
proef Gratis OV aan de rode evenals het Pontje Nieuwer ter Aa. 
Vanuit GS werd aangegeven dat een aantal beslispunten rondom de Groeisprong expliciet in het 
voorstel van de Kadernota staat; andere punten komen op een later moment ter besluitvorming naar 
PS. Het maken van en overzicht van knelpunten a.g.v. de Mobiliteitstoets ligt complex, maar GS komen 
hierop terug. Tijdens de sessie VTH voor wethouders in de provincie Utrecht in oktober zal worden 
nagegaan of een dergelijke bijeenkomst ook voor raadsleden kan worden georganiseerd. Er is op 
meerdere manieren aandacht voor de veiligheid van scholieren en breder, zowel bij oversteekplaatsen 
van provinciale wegen, parallelwegen als bij scholen. Naar de mogelijkheden om de veiligheid bij 
tramovergangen te verbeteren loopt momenteel een studie. De gedeputeerde vindt de aangekondigde 
motie in deze vorm prematuur. Discussie met het Rijk over de beschikbaarheidsvergoeding OV lopen 
nog, echter de verwachting is dat in 2023 niet verder hoeft te worden afgeschaald. Over de proef gratis 
OV wordt aangeven dat op en later moment zal worden bekeken of de doelgroep kan worden 
uitgebreid. Uiteraard zal de communicatie over deze proef goed worden vormgegeven. De meningen 
over het tijdstip van aanpak N225 blijven verschillen, ook over de vraag of hier dan sprake zal zijn van 
kapitaalvernietiging of niet. Er wordt en werkbezoek gebracht om hier een beter beeld over te vormen. 
Ten slotte wordt gemeld dat de discussies met het Rijk over het Pontje nog lopen. 
 

In de verschillende commissie is ook gesproken over de Groeisprong 2040. In RGW leidde dit onder 

andere tot de discussie of de Staten voldoende in positie zijn gebracht, nu dit rapport als bijlage bij het 

SV Kadernota 2023 – 2026 is aangeboden: verdient het geen separate politieke bespreking in een 

commissie? En in welke commissie dan? Er werd besloten dit voor te leggen aan het Presidium. 

Het Presidium heeft het volgende besloten: 

- de agenda's van de commissies en PS en de daarbij door het College aangeboden stukken, 

blijven ongewijzigd; het is immers aan het College om een voorstel te doen;  

- in september wordt een Integrale commissie georganiseerd met als agendapunt het ‘Rapport 

Groeisprong 2040’. 

De eerste termijn van de Kadernota is op basis van Algemene Beschouwingen (buitencategorie debat) 

gehouden op 8 juni jl. Na overleg met de voorzitter, de griffier en de fractievoorzitters is besloten tot een 

tweede termijn van 5 minuten in de Statenvergadering van 29 juni. Indien wenselijk kan gebruik worden 

gemaakt van een derde termijn van 2 minuten, om wijzigingen in amendement en moties nader toe te 

lichten. 

 

Voorzitters van de commissies, 

Dhr. drs. E.H.R. Dinklo, Mw. mr. S.F. van Ulzen, Mw. ir. M. de Widt MPM, Mw. J. Van Gilse 

 

Commissiegriffiers, 

Dhr. drs. T.J. Dorst, Dhr. F. Kools, Mw. drs. B.F. Ferwerda, Dhr. dr. R.J. Poort 


