
Input fracties BEM 20 mei 2020 – Statenbrieven, Memo’s en ingekomen stukken 

 

SV Algemeen belangbesluit verhuur Statenzaal, foyer en bijbehorende vergaderruimtes - Strijk 

SGP 

Wij steunen dit Statenvoorstel. We zijn erg voor een huis van de provincie dat breed inzetbaar is en 

waar mensen gebruik van kunnen maken. Wel hebben we twee vragen: 

- We lezen in het Statenvoorstel dat één van de voorwaarden luidt: ‘Het oogmerk van de 

organisatie is verenigbaar met of dient het belang van provincie Utrecht.’ Wie gaat dat 

beoordelen? En welk belang of doelen wordt getoetst? Wij lezen het zo dat als een 

organisatie die het debat versterkt over maatschappelijke thema’s gebruik moet kunnen 

maken van het provinciehuis. Klopt deze lezing? 

- We lezen in het Statenvoorstel dat één van de voorwaarden luidt: ‘Het betreft geen politieke 

organisatie of een organisatie gelieerd aan een politieke partij.’ Betekent dit dat ook wij als 

Statenfracties geen gebruik kunnen maken van de Statenzaal/Foyer? Waarom is hier verschil 

tussen politieke partijen en overige maatschappelijke organisaties gemaakt? 

  



Recreatieschap Stichtse Groenlanden financiële stukken - Schaddelee 

SGP 

Verstopt tussen deze stukken troffen we een buitengewoon inzichtelijke ‘vertrouwelijke’ rapportage 

aan over RMN. De inhoud bevestigde wat wij tijdens verschillende sessies al eerder hebben gezegd: 

RMN is niet levensvatbaar. Het is bijna niet te geloven hoeveel onderzoeken er al zijn geweest en de 

conclusie moet na al die onderzoeken zijn dat: ‘de onderzoeken en adviezen die in deze periode zijn 

opgesteld, echter niet tot fundamentele wijzigingen in de governance hebben geleid.’ We zien een 

niet sturend management, een organisatie die totaal niet op orde is en een onwerkbare structuur. 

Om RMN in de lucht te houden is alleen in 2020 al het basisbedrag nodig van €395.000,- Daarmee is 

de kwetsbaarheid van de organisatie niet opgeheven. Van de oplossingsrichtingen die worden 

gepresenteerd spreekt ons die van een centrumgemeente het meest aan. Wat ons betreft is de beste 

oplossing om RMN op te heffen en de taken te beleggen bij de provinciale organisatie. De provincie is 

dan de centrale gemeente. We horen graag wat het college en de andere partijen van dit rapport en 

deze oplossing vinden. Wij zouden hierover op korte termijn een discussiesessie willen, omdat het 

was ons betreft een buitengewoon kostbare kwestie is om dit langer te laten lopen dan volstrekt 

noodzakelijk is.  

  



RR Opvolging aanbevelingen 2020 – Gedeputeerde? 

SGP 

Wij zijn benieuwd waarom het college denkt te moeten beoordelen of informatie voor ons ‘relevante 

sturingsinformatie is’. Wij zijn wel degelijk in deze informatie geïnteresseerd en de provinciale 

organisatie zou het in ieder geval zelf in beeld moeten hebben, zodat het maar een druk op de knop 

is om het met ons te delen. 

ChristenUnie – Bruins Slot 

De rapportage van de Randstedelijke Rekenkamer concentreert zich natuurlijk op de uitvoering van 

de aanbevelingen. Maar zo’n rapportage roept natuurlijk meteen allerlei inhoudelijke vragen op. 

Daarom vragen we of de eerstvolgende rapportage over de natuur- en boscompensatie extra 

aandacht kan krijgen en extra uitvoerig kan zijn. We hebben destijds veel gediscussieerd over de 

instelling van een natuurcompensatiebank, maar sindsdien hebben we daar bar weinig over gehoord 

en blijkbaar zijn toegezegde rapportages achterwege gebleven. Kunnen we hierover een 

informatiesessie beleggen, zodra de beloofde rapportage over de natuur- en boscompensatie 2020 

gereed is en voorafgaand aan de commissiebehandeling van deze rapportage? 

 

  



SB resultaten assessment informatiebeveiliging 2019 - Strijk 

SGP 

Wij zijn geschrokken van deze Statenbrief. We horen intussen al jaren dat de informatieveiligheid 

niet op orde is, maar dat er aan gewerkt gaat worden om dat wel te krijgen. Wij hebben het 

vertrouwen in deze aanpak intussen helemaal verloren. Er moeten echt radicale wijzigingen in het 

beleid komen om hier een keer in aan te brengen. 

- Moeten we concluderen dat het werk onder leiding van de kwartiermaker die van december 

2017 tot maart 2019 dit programma heeft vlot getrokken is mislukt? Zo ja, hoe heeft dat 

kunnen gebeuren?  

- Wat is het college voornemens om aanvullend op lopende acties te ondernemen? 

  



Memo annulering start Vuelta in 2020, onderzoek naar 2022 – Bruins Slot 

SGP 

Wij roepen het college op géén medewerking te verlenen aan een start van de Vuelta in Utrecht in 

2022. We hebben genoeg geld uitgegeven aan dit evenement en wij willen niet het risico lopen ver 

boven de 2 miljoen uit te komen. We zijn benieuwd hoe de andere partijen dit zien. 

 

  



SB Actualisatie uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 - Strijk 

 

Forum voor Democratie 

In de brief viel mijn fractie op dat het duurzame warmtemarktintroductiefonds geen succes is 

gebleken. Het NOM ready maken en renovaties aardgasvrij is een mislukking gebleken. Graag horen 

wij van gedeputeerde waarom dit programma een mislukking is geworden en welke lessen hieruit 

getrokken zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SB governance regio deal Foodvalley – Bruins Slot 

 

D66 

D66 heeft in eerder stadium gevraagd om nadere uitwerking van de governance van de regio deal en 

de aansluiting op de beleidsdoelen van de provincie. Op basis van de stukken zoals ze nu voor liggen 

bekruipt ons het gevoel dat governance en indicatoren het doel voorbij dreigen te schieten. We 

hebben daarom de volgende vragen: 

1) Draagt een en ander bij aan laagdrempeligheid voor ondernemers om in de regiodeal te 
participeren of zullen straks vooral professionele subsidieaanvragers succesvol zijn in de 
participatie?  

2) Gelet op de hoeveelheid indicatoren en governance: welk deel van de middelen voor de 
regio deal zal naar verwachting straks besteed worden aan overleg en rapportage? 

3) Kunnen we deze regiodeal ook gewoon zien als een aantal experimenten met oog op 
transitiekansen in de landbouw/voeding, die langs een nader vast te stellen lat gelegd 
worden om te zien wat de potentie daarvan is op termijn voor de regio? Met andere 
woorden: is simplificatie nog mogelijk? 

 
  



SB Regionale Innovatie Slimme Specialisatie Strategie (RIS3) West-Nederland 2021-2027 - Strijk 

 

ChristenUnie 

De ChristenUnie wil graag met het college van gedachten wisselen over het volgende: 

In het Europees beleidsjargon heet het document dat nu voorligt regionale innovatiestrategie voor 
slimme specialisatie. Wij willen geen semantische discussie voeren, maar merken wel op dat het stuk 
dat voorligt de naam ‘Regionale Innovatie Slimme Specialisatie Strategie’ heeft meegekregen. We 
vragen ons af of de verhaspeling van de woorden in de naam wellicht Freudiaans is: het was niet 
meer helemaal helder, maar er ligt toch wat. Blijkbaar wist de schrijver het niet helemaal. 

Gebaseerd op de ideeën van onder andere Dominique Foray en Philip McCann spoort de Europese 
Unie regio’s aan om op feiten gebaseerd een innovatiestrategie te ontwikkelen die leidt naar slimme 
specialisatie. Slimme specialisatie in de zin dat een regio vanuit bewezen kracht zich specialiseert in 
een niche. Op basis van die niche kan de regio concurrerend zijn. 

In plaats van een verhaal dat gebaseerd is op feiten, leest de ChristenUnie een brei aan feitjes, 
waarbij de formulering steeds zo gekozen wordt dat West-Nederland zo goed mogelijk 
gepresenteerd wordt. We geven vier voorbeelden van citaten, waar we steeds zelf een tabelletje 
toevoegden: 

1 Op grond van het CBS-dasboard blijkt dat landsdeel West-Nederland in 2016 € 7,2 miljard heeft 
uitgegeven aan R&D. Dat is verreweg het meest van alle landsdelen (ter vergelijking: Landsdeel 
Zuid-Nederland: € 3,7 miljard). (pagina 7) 

 Inwoners ultimo 
2016 (bron: 

CBS) 

R&D-investeringen 
in miljarden € 

R&D-investeringen 
per inwoner 

Landsdeel West 8.152.027 7,2 883,21 

Landsdeel Zuid 4.011.645 3,7 922,31 

De stellers van het stuk liegen natuurlijk niet, maar maken wel een keuze. 

2 Citaat: West-Nederland huisvest meer dan 40% van alle WBSO-aanvragers van Nederland. De 
meeste van de 20.280 bedrijven in Nederland die in 2018 gebruik maakten van de WBSO zijn 
gevestigd in de regio Amsterdam (1.868 bedrijven). (pagina 8) 

 Inwoners ultimo 
2018 (bron:  

CBS) 

aandeel van de 
Nederlandse 

bevolking 

Regionaal aandeel 
WBSO 

Nederland 17.282.163 100,00% 100% 

Landsdeel West 8.285.956 47,95% 40% 

Rest van Nederland 8.996.207 52,05% 60% 

De stellers van het stuk liegen ook hier natuurlijk niet, maar maken wel een keuze. 

3 Citaat: Deze regio heeft ook het grootste aandeel starters (24%). Ter vergelijking: in regio 
Eindhoven vroegen 1.662 bedrijven in 2018 WBSO aan, in regio Utrecht 1.507 bedrijven.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2020/20-mei/08:59/SB-Regionale-Innovatie-Slimme-Specialisatie-Strategie-RIS3-West-Nederland-2021-2027-2020BEM29


COROP-regio 

aantal 

bedrijfsvestigingen 

2018 (bron: CBS) aantal WBSO % WBSO 

Utrecht (CR) 129.305 1.507 1,17 

Groot-Amsterdam (CR) 175.955 1.868 1,06 

Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 71.040 1.662 2,34 

De stellers van het stuk liegen opnieuw niet, maar maken wel opnieuw een keuze. 

4 Citaat: De totale R&D kosten per provincie liggen voor West eveneens op ruim 42% van de totale 
Nederlandse R&D kosten. (pagina 8) 

Los van het feit dat de ChristenUnie uitgaven aan R&D liever in de categorie investeringen dan in 
de categorie kosten indeelt, verwijzen wij naar de tabel onder (2): West-Nederland scoort met 
47,95 procent van de bevolking slechts 42 procent van de R&D-uitgaven. Ook hier vragen wij ons 
af wat de steller van het stuk suggereert. 

In plaats van suggestieve borstklopperij had de ChristenUnie liever gezien dat er een echte analyse 
gemaakt zou zijn. Bijvoorbeeld door een verklaring te geven voor het feit dat het aandeel R&D-
uitgaven vanuit publieke middelen (anderen zouden dat wellicht uitgeven van belastinggeld noemen) 
in West Nederland relatief groot zijn, terwijl in Zuid-Nederland juist veel private middelen in R&D 
worden gestoken (bladzijde 12). Of door een toelichting te geven op de grafieken uit de Regional 
Innovation Scoreboard 2019, die wel geknipt en geplakt zijn, maar verder niet herleidbaar aan de 
basis staan van doelgericht innovatiebeleid.  

Uiteindelijk lijkt de hoofdconclusie van het stuk te lezen op bladzijde 22, onder de noemer 
‘leidmotief’:  

West-Nederland voert een missiegedreven innovatiestrategie, gericht op valorisatie en het 
wegnemen van obstakels voor brede implementatie van innovaties nodig voor de maatschappelijke 
transities. 
Acceptatie door bedrijven en inwoners is van groot belang, evenals de ontwikkeling van skills op de 
arbeidsmarkt. 
Kernwoorden zijn circulair, klimaatneutraal, gezond, veilig, digitaal en integraal. 

De ChristenUnie leest bovenstaande als holle frases waarbinnen alles mogelijk is. Je kunt er moeilijk 
tegen zijn, maar uitleggen wat er dan wel gaat gebeuren wordt nog een hele klus. 

Na het lezen van het stuk vraagt de ChristenUnie zich af in welke mate de Regionale Innovatie 
Strategie voor Slimme Specialisatie die naam mag hebben. Is het netjes om cijfers zo gunstig mogelijk 
voor jezelf te presenteren, of is dat juist een gebrek aan zelfreflectie? Heeft het landsdeel West-
Nederland met de cijfers die de Europese Commissie via EuroStat en CBS, via Regional Innovation 
Scoreboard en via Regional Competetiveness Index levert over zichzelf geleerd, of werden ze slechts 
gekopieerd en geplakt om zo snel en zo veel mogelijk Europees geld binnen te halen? In hoeverre 
blijft dit document bij de doelstelling om daadwerkelijk slim te specialiseren? 

Wij verzoeken het College van Gedeputeerde Staten vriendelijk daarop in de commissie (of in 
coronatijd wellicht schriftelijke reactie) te reflecteren. 



VVD 

In de Statenbrief staat “Bij de totstandkoming van de RIS3 is de regio uitgebreid geconsulteerd.” 

wanneer zijn gemeenten betrokken bij de totstandkoming van dit document en welke gemeenten 

hebben input geleverd? 

De Strategie leidt bij ons tot een aantal vragen.  

- Hoe kunnen we innovatief zijn met de middelen (kennis, competenties) die we in de eigen regio 

voorhanden hebben?  Er worden veel activiteiten op wetenschappelijk niveau beschreven, terwijl 

onze regio zoveel meer te bieden heeft. De maakindustrie en de logistiek, die vooral aan de westkant 

van de provincie sterk zijn, kunnen versterkend zijn voor de kennisindustrie aan de oostkant. Op de 

maakindustrie is ook een regiodeal afgesloten. Daar moet meer aandacht voor zijn, daar ligt potentie 

voor de regio.  

- Welke verbindende en faciliterende rol kan de overheid vervullen t.a.v. de opmerking dat het helpt 

als ook het MKB beter de krachten bundelt? Er zijn voldoende brancheverenigingen die daar nu al 

volop mee bezig zijn; kunnen we als overheid helpen op het vlak van het inter-sectoraal 

samenwerken en de cross-overs? 

- Onderwijs. Er wordt aangegeven dat een goede aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt belangrijk 

is….maar het ‘hoe’ mist hier. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid moeten nauw met elkaar 

samenwerken aan een gezamenlijke agenda voor de arbeidsmarkt. Hierbij kan een bijdrage worden 

geleverd aan het acceptatievermogen van de samenleving. Dat vraagt meer aandacht. Als we 

doorgaan zoals we nu doen, dan wordt de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt groter. 

Steeds meer mensen zijn wel ‘workfit’ maar niet meer ‘jobfit’. 

 

  



Memo maaien fonteinkruid Eemmeer –Schaddelee 

ChristenUnie 

We hebben blijkbaar nog steeds geen structurele oplossing gevonden. Onze fractie is blij dat de 

provincie Utrecht naar rato bijdraagt aan de ontwikkeling van een betere maaiboot. Want volgens de 

zeilende watersporters was het maaien de afgelopen jaren niet of nauwelijks effectief. Wanneer 

krijgen we een terugkoppeling over de effectiviteit van de nieuwe maaimethode? 

  



Ingekomen stuk: Het Utrechts Archief 

VVD 

T.a.v. Het Utrechts Archief (ingekomen stukken) zijn we benieuwd wat de impact van de Corona -crisis 

op de organisatie is. En naar welke kansen en bedreigingen deze geeft voor de dienstverlening door 

HUA. Gezien de doorlooptijd van de totstandkoming van dergelijke stukken is het begrijpelijk dat hier 

in de kadernota en de programmabegroting geen aandacht aan wordt besteed, maar de impact op de 

stukken is er wel. Informatie daarover is nodig om de stukken van waarde te laten zijn. 

 


