
Vragen m.b.t. SB Groeisprong Utrecht 2040

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie
SGP 1 Waar zijn de ramingen die in de bijlage worden genoemd op 

gebaseerd?
De ramingen zijn op verschillende bronnen gebaseerd. Niet alle bedragen zijn 
daarbij op dezelfde manier van onderop onderbouwd. Daarover ziet u hieronder 
en bij vraag 2 een nadere toelichting. Wat wij met deze brief aangeven is dat er 
een flinke niet lineaire groeisprong nodig zal zijn in de begroting willen we deze 
ambities vorm geven. Deze bedragen maken de orde van omvang duidelijk en 
daarmee de opgave waarover u het gesprek kan voeren. Op basis van dat 
gesprek gaan we de komende tijd de bedragen verder uitwerken om in de 
kadernota 2023 en verder met een eenduidig beeld te komen waarover u een 
besluit kunt nemen.

Per thema die in de bijlage bij de betreffende Statenbrief is genoemd, geven wij 
u hieronder een nadere toelichting. 

Wonen
De ramingen zijn gebaseerd op een inventarisatie die  is uitgevoerd met de 
regio’s Amersfoort en U16 en businesscases die ten grondslag liggen aan WBI-
aanvragen. Dit is input geweest voor het rapport ‘ Verkenning onrendabele 
toppen woningbouwprojecten’ (Kamerbrief voortgang versnelling woningbouw | 
Kamerstuk | Rijksoverheid.nl ). De provincie draagt voor een klein deel bij aan 
de onrendabele toppen en draagt alleen bij aan aanvragen die passen binnen 
de kaders van de subsidieverordening ‘Versnelling Woningbouw’.  

Economie en gezondheid
De ramingen voor toekomstbestendige Economie zijn onderverdeeld naar 4 
grote transitieopgaven (tot 2040):
- Regionale arbeidsmarkt agenda (HCA) €2,5 - €5 miljoen per jaar:
Dit is gebaseerd op een uitvoerige analyse van de problematiek op basis 
waarvan de regionale arbeidsmarktagenda (HCA) met alle partners in de regio 
is opgesteld. Het huidige ambitieniveau is ingestoken op €2 miljoen. De 
problematiek is echter zo groot voor het bedrijfsleven dat als we hier de 
komende jaren echt een impuls aan willen geven (bijvoorbeeld middels 
participatie in een Groeifondsaanvraag en het opzetten van een regionale van 
werk naar werk infrastructuur), we rekening moeten houden met extra 
benodigde investeringen.
- Digitalisering €40 miljoen: 
Dit is een eerste globale inschatting van benodigde investeringen op het gebied 
van digitalisering (los van de infrastructuur). Het gaat daarbij o.a. om 
bewustwording van mogelijke digitaliseringsconcepten bij bedrijven 
(valorisatiecentra), het relevant maken van digitalisering voor maatschappelijke 
opgaven op het gebied van klimaat, energie, circulariteit en zorg door 
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bijvoorbeeld de aansluiting bij grote Europese programma’s en het 
ondersteunen van de kleinere gemeenten bij het digitaalvaardig maken van hun 
medewerkers in het kader van de digitale overheid.
-Transitie van werklocaties (€100-200 miljoen):
Deze inschatting is deels gebaseerd op een uitvoerige analyse door de OMU 
naar wat er nodig is om de opgave op het gebied van werklocaties van 
verdichting en vergroening te bewerkstelligen. Daarbovenop houden we 
rekening met de mogelijkheid dat voor de retailproblematiek in de binnensteden 
en dorpskernen een vergelijkbaar budget nodig is om samen met gemeenten en 
het Rijk de transitie naar functiemenging te versnellen. Voor deze laatste (retail) 
is gebruik gemaakt van kengetallen die hierover bekend zijn vanuit een aantal 
voorbeelden waar overheden hierin daadwerkelijk al een rol hebben gepakt.
- Innovatiefonds ‘Gezond stedelijk leven’ (€ 20 miljoen):
Dit is gebaseerd op een voorzichtige inschatting van het feit dat er nu 
verschillende platforms zijn gerealiseerd voor de benodigde kennis en kunde om 
de gezonde leefomgeving in de praktijk te brengen (Data- & Kennishub Gezond 
Stedelijk Leven, Geocluster Amersfoort, Health Hub Utrecht), maar dat er in het 
verlengde van deze platforms weinig budget is om de publiek-private 
samenwerkingen en innovaties die hieruit naar voren komen te helpen 
ontwikkelen, toepassen en opschalen. De verantwoordelijkheid en financiering 
hiervoor kan niet altijd alleen bij het bedrijfsleven worden belegd.

Natuur en recreatie
Voor Groen Groeit Mee is een inventarisatie gemaakt van opgaven en ambities. 
Daarbij is provinciebreed gekeken en informatie opgehaald van Rijk, provincie, 
gemeenten, waterschappen en groene organisaties. Deze inventarisatie zal 
overigens rond de zomer aan uw Staten worden toegestuurd. 

Energie en klimaat
Energie
- Het aanvullende bedrag van € 6 miljoen per jaar, boven op de structurele 
middelen van € 4 miljoen, is gebaseerd op de begroting van het programmaplan 
Energietransitie 2020-2025.
- Het bedrag dat is opgenomen voor de energie-infrastructuur - enkele tientallen 
tot honderd miljoen euro provinciale middelen - is een globale raming van een 
mogelijke deelneming wanneer de provincie het besluit neemt om de rol als 
investeerder te nemen. Dit is gebaseerd op de verwachting dat de komende 
jaren meerdere warmtenetten worden aangelegd. Het aanleggen van een 
warmtenet kost enkele miljoenen tot meer dan honderd miljoen euro per net. 
Ook netbeheerder Stedin verwacht de komende jaren forse investeringen in het 
elektriciteitsnet waarvoor extra eigen vermogen moet worden aangetrokken. 
- Het bedrag voor een aanvullende bijdrage aan het Ontwikkelfonds voor 
Energiecoöperaties van € 10 miljoen is een globale raming. Deze is gebaseerd 
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op de grote belangstelling voor het recent door Energie Samen, het ministerie 
van EZK, InvestNL en het Groenfonds opgerichte fonds en de wens om conform 
het Klimaatakkoord te streven naar 50% lokaal eigendom bij zonne- en 
windenergieprojecten.
- Het opgenomen bedrag voor slimme oplossingen voor de energietransitie is 
een globale raming die is gebaseerd op de ons bekende energie-
innovatieprojecten die de afgelopen jaren subsidie hebben ontvangen vanuit 
met name regionale EFRO en MIT-middelen.

Klimaat
Voor het afremmen van bodemdaling / verminderen van CO2eq-emissies uit de 
veenbodems zijn verschillende maatregelen in onderzoek. Veel maatregelen 
zijn nog in een traject van uitproberen en innoveren, sommige technische 
maatregelen zijn al wat verder en kunnen uitgerold worden op grotere schaal. 
In het kader van de Regionale Veenweiden Strategie (RVS) Utrechtse 
veenweiden, die we momenteel samen met de waterschappen opstellen, zijn we 
bezig met scenario’s om te bekijken in hoeverre we de doelen kunnen halen en 
wat de te verwachten kosten tot 2030 hiervan naar verwachting zullen zijn.
De kosten moeten door verschillende partijen worden opgebracht: Rijk, 
provincie, waterschappen. Hoe die verdeling zal zijn is nog niet bekend. Over de 
genoemde getallen zijn dan ook nog veel onzekerheden. In de RVS komen we 
daarop terug.

Om toch wel enig idee te geven de volgende zeer grove berekening: Voor  
technische maatregelen zouden  we uit kunnen gaan van een kostenpost van ca 
€ 3.000 tot € 6.000 per ha. Dit zijn eenmalige investeringen. Daarnaast zijn er 
ook nog kosten voor proces en onderhoud / beheer.  
We hebben in de Utrechtse veenweiden ca 21.000 ha veengronden in agrarisch 
gebruik.  In onze provinciale doelen zoals geformuleerd in de Omgevingsvisie 
gaan we in 2030 uit van gem. 50% afremmen bodemdaling). Als we dat zouden 
extrapoleren naar de 21.000 ha  komen  we uit op 21.000 x € 3.000 tot € 6.000 
= € 63 mln. – € 126 mln. Inclusief circa 10% proceskosten is dat afgerond € 70 
mln. - € 140 mln. tot 2030.

Gezien voorgaande zeer grove berekening met alle onzekerheden die erbij 
horen, hebben we de te verwachten kosten tot 2030 tot nu toe aangeduid met 
‘ca. enkele tientallen miljoenen’. Preciezer dan dat is het nu niet aan te geven. 
De kans is reëel dat het benodigde bedrag vanuit de provinciale begroting 
uiteindelijk meer zal zijn.

Bereikbaarheid
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Fietsramingen zijn gebaseerd op actuele ervaringen met de uitvoering van het 
huidige fietsprogramma. 
OV ramingen gaan uit van de OV-schaalsprong (OV-ring / Wiel-met-spaken). In 
de genoemde bedragen in de groeisprong brief is uitgegaan van de invulling 
zoals opgesteld in het groeifonds voorstel. Raming van de kosten zijn o.a. 
gebaseerd op kentallen die geactualiseerd zijn op basis van de recent 
gerealiseerde Uithoflijn.
Wegenramingen zijn inschattingen van te maken kosten op basis van kentallen 
die geactualiseerd worden op basis van het kostenplaatje van de huidige 
wegenprojecten.
Ramingen voor de mobiliteitstransitie zijn deels verwachtingen op basis van 
huidige samenwerkingsafspraken. Voor circulair bouwen zijn weinig kentallen 
bekend. Experts (w.o. TNO) schatten op dit moment een kostenverhoging in 
voor tenminste de komende 20 jaar van 5-10%.

2 Kan GS een overzicht geven van de lijst van projecten die onder 
de kostenraming ligt.

Per thema die in de bijlage bij de betreffende Statenbrief is genoemd, geven wij 
u hieronder een nadere toelichting. 

Wonen
De raming is gebaseerd op de bevindingen van een aantal locaties in een 
beperkt aantal gemeenten. Daarbij is gekeken naar zowel locaties van > 2000, > 
200 en < 200.  Zowel binnenstedelijke, uitleg en transformatie locaties. 
De raming is gebaseerd op een grove analyse en op ervaringscijfers bij 
gemeenten. Met gemeenten is afgesproken dat deze gegevens vertrouwelijk 
worden behandeld.

Economie en gezondheid
Voor de toekomstbestendige economie is er een breakdown gemaakt langs 4 
grote transities (zie antwoord bij vraag 1). Voor werklocaties en arbeidsmarkt ligt 
daar ook al een diepere analyse aan ten grondslag. Voor de andere twee betreft 
het een ruwe inschatting.

Natuur en recreatie
Zie het antwoord bij vraag 1. 

Energie en klimaat
Energie
Het project dat ten grondslag ligt aan vergroten van lokaal eigendom bij opwek 
is het Ontwikkelfonds. Zie bijlage 1 voor het overzicht met gesubsidieerde 
energie-innovatieprojecten. Er is geen lijst met concrete financieringsaanvragen 
voor deelnemingen in infrastructuur.

Klimaat
Zie het antwoord bij vraag 1. 

4 – SB Groeisprong Utrecht 2040



Bereikbaarheid
De globale kosteninschatting voor de periode tot 2040 is gebaseerd op een 
invulling van noodzakelijke (samenwerkings)programma’s (zoals U Ned, en 
Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTBF)). Deze programma’s zijn nodig om in te 
kunnen spelen op te verwachten mobiliteitsontwikkelingen en het realiseren van 
provinciale ambities. Realisatie van deze programma’s hangt voor een 
belangrijk deel af van (financiële) deelname van het Rijk en regionale partners. 
De uitwerking van programma’s in concrete projecten is onderdeel van de 
samenwerking met onze partners én onderdeel van het provinciale debat over 
de invulling van de integrale opgaves van de Provinciale Omgevingsvisie. 
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Bijlage 1: overzicht gesubsidieerde energie-innovatieprojecten
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