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ANTWOORDEN GS OP Inbreng VVD doelenbomen voor commissies RGW en BEM 

19 juni 2020 

 

Nr. Voorgestelde wijziging Toelichting Antwoord 

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling  

1.3.1 De woningbouwopgave vindt 
sneller en vraag gestuurd plaats 
door gerichte en slimme 
interventies en maatwerk 

Bouwplannen die bijdragen aan de 
woningbouwopgave moeten de mogelijkheid tot 
maatwerk krijgen. 

Advies: akkoord   

Programma 2 Landelijk gebied  

Nieuw 
2.1.4 

Natuurgebieden zijn voor 
bezoekers toegankelijk. 

  Reactie: Voorstel niet overnemen. 
Vrijwel alle Utrechtse natuurgebieden ontvangen 
een subsidie vanuit de SNL (subsidieregeling 
natuur en landschap). Voorwaarde voor het 
verkrijgen van subsidie is openstelling voor het 
publiek. Binnen natuurterreinen kunnen 
beheerders de openstelling zodanig inrichten dat 
de meest kwetsbare plaatsen worden ontzien. 
Meestal betekent openstelling dat men tussen 
zonsopgang en-ondergang vrij toegang heeft via 
een padenstelsel. Omdat deze voorwaarde 
generiek geldt is het opnemen van dit 
meerjarendoel niet noodzakelijk. 
 

2.4.1 “De landbouw is meer circulair, 
natuurinclusief, klimaatneutraal èn 
economisch rendabel” wijzigen in:  
“De landbouw is economisch 
rendabel  èn meer circulair, 
natuurinclusief, klimaatneutraal” 

Als landbouw economisch niet rendabel zou zijn, 
valt de basis weg. Economisch rendement is de 
conditio sine qua non voor de andere 
doelstellingen.  

Reactie: 
Voorstel niet overnemen. Het klopt weliswaar dat 
economische rendabiliteit een voorwaarde is. 
Maar de primaire focus van dit meerjarendoel is 
een meer circulaire, natuurinclusieve en 
klimaatneutrale landbouw. We begrijpen dat dit 
alleen kan als de sector economisch rendabel is, 
daarom is dit als een soort algemene voorwaarde 
achteraan toegevoegd. 
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2.4.2 Schappen: Gezond voedsel is meer 
lokaal beschikbaar 

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

Reactie: Voorstel om te schrappen niet 
overnemen. 
De formulering is inderdaad niet duidelijk 
genoeg. Daarom stellen we de volgende 
aanpassing voor: 
2.4.2 Utrechtse voedselproducenten produceren 
meer voor de regionale markt en Utrechtse 
inwoners kunnen 

2.4.4 
nieuw 

In het kader van aanpak van 
ondermijning handhaven we 
intensiever op ongewenst gebruik 
van Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing. 

 Reactie: Voorstel niet overnemen. 
Handhaving is in de eerste plaats een zaak van 
gemeenten (toezicht gebruiksregels 
bestemmingsplan; algemene milieuregels).  
Wat wel kan is:  

• We brengen de aandacht voor 
ondermijning in leegstaande agrarische 
gebouwen actief in, in het 
handhavingsoverleg met gemeenten en 
andere instanties;  

1. Wij spannen ons in om de 
erfbegeleiders/agrarische coaches 
(project in wording) goed toe te rusten 
voor het onderwerp tegengaan 
ondermijning in VAB’s, (o.a. door 
beoogde samenwerking met het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) en in doorlopend contact met het 
Regionale Informatie en Expertise 
Centrum ( in het kader van het project 
Buitengebied in Beeld)). 

 

Programma 6 Cultuur en Erfgoed  

6.1 De culturele infrastructuur is sterk 
vervangen door: In Utrecht zijn 

Cultuur krijgt pas waarde als het genoten wordt. 
Infrastructuur is geen doel op zich. 

Advies: Niet overnemen 
‘Een sterke culturele infrastructuur’ is op 3 juni 
door PS vastgesteld als één van de 2 
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veel kansen om van cultuur te 
genieten en te maken 
 

beleidsdoelen in het nieuwe cultuur- en 
erfgoedprogramma (CEP). We hebben in de 
doelenboom de doelen uit het CEP overgenomen, 
taalkundig afgestemd op de rest van de 
doelenboom. 

6.1.2 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. 

Advies: niet overnemen 
Zie antwoord op de vorige vraag.  

6.2 De mate van behoud, de benutting 
en de beleving van cultureel 
erfgoed is hoog  

het woordje 'van' ontbreekt Akkoord met toevoeging 

6.2.3 Het beheer van Utrechts erfgoed is 
beter en de promotie meer  
gericht op een breed en divers 
publiek 

breed en divers is dubbelop Advies: kan worden overgenomen. 
Al geldt ook hier dat het meerjarendoel in het 
CEP wel spreekt over ‘breed en divers’ 

6.3.1 De integrale meerwaarde van 
militair erfgoed bij  
(gebieds)ontwikkelingen is hoger 

Doel is onduidelijk en niet te meten. Advies: niet overnemen. De uitdaging om in het 
dichtbevolkte Utrecht de meerwaarde van het 
militair erfgoed maximaal te gebruiken bij 
(gebieds-)ontwikkelingen is een belangrijk doel. 
Hoe deze samenhang en integrale meerwaarde 
exact vorm krijgt wordt nader uitgewerkt, o.a. in 
het nieuwe programma NHW.  Het meten van dit 
doel gebeurt aan de hand van de nog te 
formuleren indicatoren bij dit meerjarendoel 
 

6.3.2 Het siteholderschap van de 
Hollandse Waterlinies is beter 
ontwikkeld 

Opmerking: is geen doel maar een 
verantwoordelijkheid/taak/activiteit 

 Advies: doel laten staan. Het Siteholderschap 
moet, met het oog op de naderende 
Werelderfgoed status, nog verder worden 
geladen in afstemming met de provincies 
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Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-
Brabant. 

Programma 7 Economie  

7.  De provincie Utrecht werkt aan een 
sterke competitieve en  
Circulaire economische structuur met 
aantrekkelijke en  
toekomstbestendige voorzieningen 
voor bedrijven en  
werknemers en maakt innovatieve 
ontwikkelingen op het  
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 
 

- competitief moeten we in de context lezen 
- het gaat niet om structuren maar om economie 
- het is wenselijk om de maakindustrie in de 
doelenboom te noemen 

Advies: niet overnemen. Voegt niet meer toe. 
Maakindustrie is wel belangrijk, maar ook maar 
relatief kleine sector. Als je een sector benoemt, 
ontstaat de vraag waarom je andere sectoren 
niet benoemt. Ook de recreatieve sector, de 
kennis intensieve sector, het brede MKB, de 
dienstverlening e.a. vinden we belangrijk. En 
tenslotte hecht het college eraan het woord 
‘circulair’ op te nemen in de missie. 

7.2.1 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’ 

onduidelijk is tussen wie de samenwerking moet 
plaatsvinden en waar het toe zou moeten leiden. 
Het is nu een activiteit op zichzelf. 
 

Advies: positief. Samenwerking is een middel, 
sterkere innovatie een (meerjaren)doel 

7.2.2 Het (inter)nationaal vestigingsklimaat 
is beter meer gericht op 
samenwerking met andere (ook 
buitenlandse) regio’s 

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 

Advies; niet overnemen. Een beter 
vestigingsklimaat wordt niet alleen versterkt door 
meer samenwerking met andere (buitenlandse) 
regio’s. Zo draagt  bijvoorbeeld een 
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belang bij daar in te investeren, leiderschap in te 
tonen 

internationale school in Utrecht ook bij aan een 
internationaal vestigingsklimaat. 

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

Daar richten bedrijven zich niet op, Dat is een 
overheidsdoelstelling 
 

Advies: niet overnemen. Hier brengen we juiste 
een focus aan. Passend bij doelstellingen ROM 
(gezond stedelijk leven). Dit was nadrukkelijk 
wens van de staten tijdens het debat over de 
ROM. 

7.4.2 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. 

Advies: hooguit eerste deel honoreren 
(economisch krachtiger). Beter bereikbaar valt 
onder programma 5.  

7.5.1 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. 

Advies: niet overnemen 
Zie reactie onder 2.1.4 in de tabel, Programma 
landelijk gebied 

7.5.5 Verblijfsrecreatie is vitaler en draagt 
meer bij aan werkgelegenheid 

Recreatie levert een belangrijke bijdrage aan de 
Utrechtse 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. 

Advies: niet overnemen 
Vitale verblijfsrecreatie is niet alleen economisch 
van belang; het gaat om kwaliteit van de 
leefomgeving, bieden van ruimte voor recreatie, 
economie, tegengaan van ondermijning, etc. 

Programma 8 Bestuur  

8.2.2 Het integriteitsbeleid is verder 
ontwikkeld vervangen door 
“Integriteit is beter geborgd” 

Beleid ontwikkelen is geen doel op zich. Advies: dit is een terecht punt. Het kan worden 
overgenomen, met die verstande, dat het beleid 
wel verder wordt ontwikkeld. Voorgestelde tekst: 
“Integriteit is beter geborgd en het beleid is 
verder ontwikkeld”. 

8.4.3 De relatie met de Europese Unie is 
sterker draagt meer bij aan de 
realisatie van provinciale 
beleidsdoelstellingen  

Sterke relatie zegt niet zoveel. De relatie moet 
een resultaat opleveren. 

Advies: goed voorstel. Overnemen. 

8.6.1 De sociale agenda is beter zichtbaar 
en uitvoerbaar binnen de  

De sociale agenda is geen doel op zichzelf. 
Bovendien zijn gemeenten voor wat betreft 
sociaal beleid de eerste overheidslaag. De 

Advies deels overnemen.: Suggestie: 
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inhoudelijke programma’s vervangen 
door “De provincie Utrecht werkt 
aanvullend op gemeenten en andere 
organisaties aan het ondersteunen 
van doelgroepen die ondersteuning 
nodig hebben” 

provincie moet alleen daar sociaal beleid voeren 
waar het aanvullend is op gemeentelijk beleid. In 
het doel willen we dit vastleggen. 

De Sociale Agenda is beter zichtbaar en 
uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s 
en op een aantal sociale thema’s aanvullend op 
gemeenten en andere organisaties. 

8.7.1 Archivering en informatiebeheer is 
beter vervangen door “Provinciale 
informatie is beter en duurzamer 
beschikbar en toegankelijk en we 
publiceren meer informatie actief 
openbaar” 

Wij willen meer redeneren vanuit de Utrechtse 
inwoner: ik kan informatie terugvinden en de 
provincie zorgt voor mij dat informatie voor mij 
beschikbaar is. Bovendien willen voorsorteren op 
ontwikkelingen als de Wet Open Overheid. 

Goed voorstel, advies grotendeels overnemen:  
“Provinciale informatie is beter en duurzamer 
beschikbaar, toegankelijk en actief openbaar” 
Met deze formulering wordt tegemoet gekomen 
aan het verzoek van VVD om ook nadruk te 
leggen op openbaarheid (WOO) en 
toegankelijkheid van informatie voor de burger. 
En voorgestelde aanpassing is nog steeds ook in 
lijn met de Archiefwet 

Overzicht Overhead  

9 De provincie werkt aan een versnelling 
van de uitvoering van  
maatschappelijke opgaven, zoals 
energietransitie en  
circulariteit. De provincie kan hierdoor 
haar rol als middenbestuur (faciliteren 
van gemeenten en ondersteunend aan 
het Rijk goed uitvoeren. De 
organisatie werkt daarvoor efficiënt 
en effectief aan de bestuurlijke 
beleidsdoelen en krijgt daarbij 
optimale ondersteuning van een 
aantal afdelingen (BDO, BDV en CCO). 

Energietranisitie en circulariteit zijn tijdelijke 
opgaven die weer opgevolgd zullen worden door 
andere opgaven. Bovendien zijn het niet de enige 
opgaven. Overhead is ondersteunend aan de 
bestuurlijke rol van de provincie, dat willen we 
sterker tot uitdrukking laten komen. Bovendien 
willen wij geen afdelingen noemen in het doel 
van het programma. De doelen zijn politiek en 
niet organisatorisch. En de indeling van de 
organisatie is aan verandering onderhevig. 

Niet overnemen. De doelen van het overzicht 
Overhead zijn per definitie organisatorisch. Dat is 
waarom het geen programma is, maar overzicht 
Overhead. 

9.3 De communicatie is goed en eigentijds 
modern 

Het woord eigentijds is niet eigentijds. Advies: overnemen 

9.3.1 communiceren over 
beleidsvoornemens, concrete plannen 

Wij vinden dat dit college daar nog veel te weinig 
aan doet. Bijvoorbeeld de communicatie en 
participatie mbt. de RES-ontwikkelingen kunnen 

Advies: overnemen 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Dank voor uw suggestie. Die nemen we graag 
over. Ook het college wil actiever communiceren 
over de financiën en keuzen die gemaakt worden. 
Wel vragen we begrip dat gezien de huidige 
achterstand bij de jaarrekeningen dit een proces 
van enkele jaren kan zijn. Maar het doel is helder 
en wij danken u voor de aanscherping,  

9.3.5 Schrappen: Versterken Corporate 
communicatie 

Volstrekt onduidelijk is wat de Utrechtse inwoner 
hieraan heeft. 

Advies: voorstel tot schrappen niet overnemen. 
Wel tekstsuggestie: Vergroten van de 
zichtbaarheid van het werk van de provincie 
(corporate communicatie) Inwoners weten aan 
welke opgaven de provincie werkt en wat ze daar 
wil bereiken.  

9.4.1 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 

Deze formulering sluit beter aan op de 
ontwikkelingen nav. de evaluatie van het 
jaarrekeningtraject 2017. 

Advies: voorstel tot nieuwe tekst niet 
overnemen. Wel tekstsuggestie: Uitvoeren van 
concerncontrol waaronder onder andere 
adviseur van de Financiële Auditcommissie 

 


