Inbreng VVD doelenbomen voor commissies RGW, M&M en BEM
Woordvoerder algemeen: Vincent Janssen
Per onderwerp voert de vaste woordvoerder het woord.
Algemene Opmerkingen:
•
•

•

•

Nogmaals onze dank en waardering voor het College dat er goed gereageerd is op de opmerkingen die gemaakt zijn. De voorliggende set
doelenbomen bieden naar ons idee een goede basis om de komende jaren mee verder te gaan.
Wij vinden dat beleidsdoelen en meerjarendoelen inzet zouden moeten zijn van politiek debat tussen de Statenfracties. De kaderstellende en
budgetterende bevoegdheid ligt immers bij de Staten. Ons voorstel is om die reden om in de commissies de bespreking van de doelenbomen te
laten beginnen met een eerste termijn van de Statenfracties. Waarbij vooral met elkaar het gesprek zou moeten worden en niet een vraagantwoord met het college. We zullen dit in elk van de commissie bij het vaststellen van de agenda als ordevoorstel indienen.
In tegenstelling tot het College vinden wij dat het vaststellen van de meerjarendoelen wel degelijk de bevoegdheid is van de Staten. Zij maken
immers onderdeel uit van de programmabegroting die wij van de eerste tot en met de laatste pagina vaststellen. Bovendien geven ze de kaders
weer van het beleid, en de kaderstellende bevoegdheid ligt bij de Staten. Onze inbreng betreft om die reden dan ook het geheel van de
doelenbomen.
Hetzelfde geldt voor het overzicht overhead. Ook hier zijn de Staten kaderstellend en stellen dus niet alleen maar budget beschikbaar, maar geven,
op hoofdlijn, aan waar de middelen aan besteed moeten worden.

Inbreng per programma
Nr.
1.3.1

Nieuw 2.1.4
2.4.1

Voorgestelde wijziging

Toelichting
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling
De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats
Bouwplannen die bijdragen aan de woningbouwopgave moeten
door gerichte en slimme interventies en maatwerk
de mogelijkheid tot maatwerk krijgen.
Programma 2 Landelijk gebied
Natuurgebieden zijn voor bezoekers toegankelijk.
“De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal
Als landbouw economisch niet rendabel zou zijn, valt de basis
èn economisch rendabel” wijzigen in:
weg. Economisch rendement is de conditio sine qua non voor de
“De landbouw is economisch rendabel èn meer circulair,
andere doelstellingen.
natuurinclusief, klimaatneutraal”

2.4.2

Schappen: Gezond voedsel is meer lokaal beschikbaar

2.4.4 nieuw

In het kader van aanpak van ondermijng handhaven we
intensiever op ongewenst gebruik van Vrijkomende Agrarische
Bebouwing.
Programma 3 Bodem, Water en Milieu
De luchtkwaliteit is beter en komen dichter bij de WHOFormulering is dubbelzinnig. Als de luchtkwaliteit al beter is dan
advieswaarden
de WHO-advieswaarden, en hij wordt nóg beter, dan gaat hij er
juist verder vandaan. Wij stellen voor ons te richten op de
geldende Nederlandse richtlijnen.
Programma 4 Energietransitie
De energietransitie is haalbaar en betaalbaar door
In het doel hoort wat ons betreft niet het middel genoemd te
lobby, onderzoek en innovatie
worden.
Het draagvlak voor de energietransitie is groter
Voor het slagen van de energietransitie is draagvlak essentieel. De
provincie moet meer doen aan participatie en aan het meenemen
van iedereen. Niet door te ‘overtuigen’ maar door te verleiden.
De energietransitie is beter betaalbaar voor iedereen (passende
Betaalbaarheid is essentieel voor het draagvlak. Beter betaalbaar
financiële instrumenten)
betekent nog altijd dat specifieke groepen voor een te grote
financiële opgave komen te staan. De totale lasten van een
energiezuinige woning zouden niet veel hoger moeten zijn dan
van een woning met traditionele energievoorziening. Passende
financiële instrumenten is het “hoe” en hoort niet in het
meerjarendoel thuis.
Programma 5 Bereikbaarheid
Programma 5 splitsen in een programma OV (huidig 5.1) en in een Dit onderwerp is meermaals aan de orde geweest. Exploitatie van
programma Infrastructuur (overige doelen).
OV is echt een andere tak van sport dan aanleg en onderhoud van
(vaar-) wegen. Bovendien is de omvang van het programma t.o.v.
andere programma’s te groot. Tot slot moeten middelen voor OV
ook echt voor OV uitgegeven en hetzelfde geldt voor middelen
voor Infrastructuur.
Programmadoel OV: De provincie werkt aan een goede
bereikbaarheid per OV

3.4.3

4.3
4.3.1 a nieuw

4.3.2

Algemeen

Nieuw

Nietszeggende doelstelling. Beschikbaarheid is altijd lokaal.
Bovendien is voedselkwaliteit de taak van de Rijksoverheid.
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5.1.3
5.2

5.2.4

5.3

5.4.4

5.5.5

5.8.3

6.1

6.1.2

Wijzigen: De provincie Utrecht werkt aan een goede en duurzame
bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer auto en voor het
vervoer van goederen in een gezonde en verkeersveilige
omgeving.
Er zijn minder knelpunten in de doorstroming van het OV door
investeringen in subsidies van nieuwe infrastructuur
Het provinciale netwerk is sterk. vervangen door: Het provinciale
(fiets-)wegennet is beter gericht op het bereikbaar maken van
woon- en werklocaties
Monitoring en evaluatie van (vaar)wegen zijn beter en vinden
frequenter plaats vervangen door: Het gebruik van (vaar-) wegen
is optimaler
Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden
een grote diversiteit van reisvoorzieningen en gelden als
ontwikkelgebied voor woningbouw en bedrijvigheid.

Goederenvervoer heeft een belangrijke functie voor onze
bedrijven en draagt positief bij aan werkgelegenheid en brede
welvaart. Het lijkt een blinde vlek in dit programmadoel te zijn.

Het bibliothekennetwerk is sterker en bibliotheken zijn beter
toegankelijk voor iedereen Vervangen door: Toegankelijker
maken van informatie en tegengaan laaggeletterdheid

Bibliotheken zijn het middel (voorziening) en geen doel op zich.

Het middel hoort niet thuis in het doel.
De huidige formulering is nietszeggend. Het sterke netwerk lijkt
een doel op zich.

Monitoring en evaluatie zijn geen doelen op zichzelf maar staan
ten dienste van een beter gebruik van de beschikbare
infrastructuur.
Idealiter is de ontwikkeling van woningbouw en bedrijvigheid rond
knooppunten in balans met het aanbod van verschillende
vervoersmogelijkheden om de betekenis van knooppunten te
vergroten.
Het fietsen is gezonder en het fietsgedrag is veiliger vervangen
Het gebruik van een gewone fiets is gezonder dan een elektrische
door: Wij stimuleren actieve, veilige en gezonde mobiliteit.
fiets. Verbetering van fietsgedrag is niet het enige dat bijdraagt
aan meer veiligheid voor fietsers en/of andere weggebruikers.
Er wordt meer gebruik gemaakt van data en er zijn meer
Gebruik van innovatieve technieken kan veel opleveren, maar is
innovaties met inachtneming van de privacy van weg- en OVook potentieel een inbreuk op privacy van weg- en OV-gebruikers.
gebruikers
De wettelijke normen gelden voor ons als minimum.
De sturing vindt multimodaler plaats vervangen door “gebruikers
De huidige zin is niet duidelijk. Bovendien is multimodaliteit voor
hebben meer en betere keuzen in multimodale vervoerwijzen”
ons een keuze en geen gestuurd gedrag door de overheid.
Programma 6 Cultuur en Erfgoed
De culturele infrastructuur is sterk vervangen door: In Utrecht zijn Cultuur krijgt pas waarde als het genoten wordt. Infrastructuur is
veel kansen om van cultuur te genieten en te maken
geen doel op zich.

6.2
6.2.3
6.3.1
6.3.2

7.

7.2.1

7.2.2

7.3.2

De mate van behoud, de benutting en de beleving van cultureel
het woordje 'van' ontbreekt
erfgoed is hoog
Het beheer van Utrechts erfgoed is beter en de promotie meer
breed en divers is dubbelop
gericht op een breed en divers publiek
De integrale meerwaarde van militair erfgoed bij
Doel is onduidelijk en niet te meten.
(gebieds)ontwikkelingen is hoger
Het siteholderschap van de Hollandse Waterlinies is beter
Opmerking: is geen doel maar een
ontwikkeld
verantwoordelijkheid/taak/activiteit
Programma 7 Economie
De provincie Utrecht werkt aan een sterke competitieve en
- competitief moeten we in de context lezen
Circulaire economische structuur met aantrekkelijke en
- het gaat niet om structuren maar om economie
toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en
- het is wenselijk om de maakindustrie in de doelenboom te
werknemers en maakt innovatieve ontwikkelingen op het
noemen
gebied van gezond stedelijk leven mogelijk.
Vervangen door:
De provincie Utrecht werkt aan een (inter) nationaal
competitieve, niet verspillende economie met aantrekkelijke en
toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en werknemers
en draagt met innovaties bij aan 'gezond stedelijk leven' en biedt
ruimte voor de maakindustrie
De (triple helix) samenwerking in de regio is krachtiger en
effectiever vervangen door ‘Innovatie is sterker doordat
overheden, onderwijs/ onderzoek en ondernemers elkaar
makkelijker weten te vinden’
Het (inter)nationaal vestigingsklimaat is beter meer gericht op
samenwerking met andere (ook buitenlandse) regio’s

Er zijn meer scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op gezond
stedelijk leven

onduidelijk is tussen wie de samenwerking moet plaatsvinden en
waar het toe zou moeten leiden. Het is nu een activiteit op
zichzelf.
Zie motie 05 van dit jaar. De samenwerking versterkt het
vestigingsklimaat omdat een van onze belangrijkste
vestigingsfactoren onze ligging is. Als het met het omringende
gebied goed gaat, gaat het met Utrecht ook goed; we hebben er
belang bij daar in te investeren, leiderschap in te tonen
Daar richten bedrijven zich niet op, Dat is een
overheidsdoelstelling

7.4.2

7.5.1

7.5.5

8.2.2
8.4.3
8.6.1

8.7.1
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Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie,
gezondheid), economisch krachtiger en dus beter bereikbaar

Met ‘economisch krachtiger’ geven we uitdrukking aan het
beleidsvoornemen van de revitalisering van bedrijventerreinen.
Werklocaties moeten ook bereikbaar zijn; daar ligt een opgave.
Recreatief groen en natuur zijn is beter toegankelijk en bereikbaar Toegankelijkheid van natuur vergroot het draagvlak voor
natuurbeleid en heeft toegevoegde waarde in ontwikkeling en
beleving van Utrechters en bezoekers.
Verblijfsrecreatie is vitaler en draagt meer bij aan
Recreatie levert een belangrijke bijdrage aan de Utrechtse
werkgelegenheid
economie. Veel Utrechters met een praktische opleiding vinden
werk in de touristische sector. Dat moet naar ons idee een
expliciet doel van provinciaal beleid zijn.
Programma 8 Bestuur
Het integriteitsbeleid is verder ontwikkeld vervangen door
Beleid ontwikkelen is geen doel op zich.
“Integriteit is beter geborgd”
De relatie met de Europese Unie is sterker draagt meer bij aan de Sterke relatie zegt niet zoveel. De relatie moet een resultaat
realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen
opleveren.
De sociale agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de
De sociale agenda is geen doel op zichzelf. Bovendien zijn
inhoudelijke programma’s vervangen door “De provincie Utrecht
gemeenten voor wat betreft sociaal beleid de eerste
werkt aanvullend op gemeenten en andere organisaties aan het
overheidslaag. De provincie moet alleen daar sociaal beleid
ondersteunen van doelgroepen die ondersteuning nodig hebben” voeren waar het aanvullend is op gemeentelijk beleid. In het doel
willen we dit vastleggen.
Archivering en informatiebeheer is beter vervangen door
Wij willen meer redeneren vanuit de Utrechtse inwoner: ik kan
“Provinciale informatie is beter en duurzamer beschikbar en
informatie terugvinden en de provincie zorgt voor mij dat
toegankelijk en we publiceren meer informatie actief openbaar”
informatie voor mij beschikbaar is. Bovendien willen voorsorteren
op ontwikkelingen als de Wet Open Overheid.
Overzicht Overhead
De provincie werkt aan een versnelling van de uitvoering van
Energietranisitie en circulariteit zijn tijdelijke opgaven die weer
maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en
opgevolgd zullen worden door andere opgaven. Bovendien zijn
circulariteit. De provincie kan hierdoor haar rol als middenbestuur het niet de enige opgaven. Overhead is ondersteunend aan de
(faciliteren van gemeenten en ondersteunend aan het Rijk goed
bestuurlijke rol van de provincie, dat willen we sterker tot
uitvoeren. De organisatie werkt daarvoor efficiënt en effectief aan uitdrukking laten komen. Bovendien willen wij geen afdelingen
de bestuurlijke beleidsdoelen en krijgt daarbij optimale
noemen in het doel van het programma. De doelen zijn politiek en
ondersteuning van een aantal afdelingen (BDO, BDV en CCO).
niet organisatorisch. En de indeling van de organisatie is aan
verandering onderhevig.

9.3
9.3.1

De communicatie is goed en eigentijds modern
communiceren over beleidsvoornemens, concrete plannen en
projecten, begeleiden participatie trajecten
Inwoners en bedrijven zijn beter geïnformeerd over
beleidsvoornemens, concrete plannen en projecten en hebben
meer mogelijkheid tot beïnvloeding van beleid en projecten.

9.3.4

Versterken en inzichtelijker maken communicatie rondom
jaarrekening en begroting beter toegankelijk maken voor het
Utrechtse publiek en actiever communiceren over financiële
positie en ontwikkelingen binnen de provincie.
Schrappen: Versterken Corporate communicatie
Uitvoeren van Concerncontrol vervangen door: De
Concerncontroller heeft een betere positie om de processen op
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid te toetsen en
heeft een sterkere rol als adviseur van de Financiële
Auditcommissie

9.3.5
9.4.1

Het woord eigentijds is niet eigentijds.
Wij vinden dat dit college daar nog veel te weinig aan doet.
Bijvoorbeeld de communicatie en participatie mbt. de RESontwikkelingen kunnen veel beter. Bovendien wordt vooral het
contact gezocht met de eigen achterbannen en niet met de
samenleving als geheel. De doelstelling moet vanuit inwoners en
bedrijven geformuleerd worden (van buiten naar binnen). Dat is
nu niet het geval.
Betere formulering, bovendien gaat het er wat ons betreft om dat
het Utrechtse publiek in de komende jaren kennis kan nemen van
de desastreuse effecten dat het beleid van dit College gaat
hebben op de financiële positie en de lastendruk.
Volstrekt onduidelijk is wat de Utrechtse inwoner hieraan heeft.
Deze formulering sluit beter aan op de ontwikkelingen nav. de
evaluatie van het jaarrekeningtraject 2017.

