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31 D66  De Droog BEM Kadernota Algemene 

vraag

10 - Algemene vraag De kadernota bevat vooral aanvullende aanvragen. 

1) In welke mate is hiernaast sprake van afgerond 

beleid of beleid dat niet meer voortgezet wordt? 

2) Heeft afgelopen jaar kritische toetsing 

plaatsgevonden op lopende begroting, fundamenteel 

en taakstellend, en zo ja, hoe?

3) Op welke wijze is voorafgaand aan deze aanvragen 

getoetst of deze claims binnen de bestaande begroting, 

of via synergie, zijn op te vangen?

4) Hoeveel aanvragen zijn in totaal in aanloop naar 

deze kadernota gedaan en hoeveel daarvan zijn er 

wel/niet gehonoreerd?

1. In de Kadernota zijn geen voorstellen opgenomen 

over het afronden of het niet voortzetten van bestaand 

beleid.

2. Het herijken van de bestaande meerjarenbegroting, 

en het fundamenteel en taakstellend tegen het licht 

houden van bestaande budgetten, is een ambitie die we 

ook reeds in het bestuursakkoord verwoord hebben. Dit 

is tot op heden nog niet voldoende uit de verf gekomen, 

mede door de huidige omstandigheden van het 

thuiswerken en de werkdruk die voortkwam uit de 

noodzaak de financiële functie te verbeteren. In aanloop 

naar de Kadernota 2023, waarin we ook voorstellen 

zullen presenteren die invulling geven aan de vanaf 

2023 opgenomen structurele besparingsopgave, zullen 

we programma-gewijs deze doorlichting van de 

bestaande budgetten ter hand nemen. Wat ons daarbij 

helpt is dat vanaf het huidige begrotingsjaar 2021 de 

nieuwe doelenboom van toepassing is.

3. Bij de beoordeling van de aanvragen is getoetst of de 

aanvraag binnen de bestaande begroting gedekt kan 

worden of er sprake is van synergievoordelen. Bij het 

doen van de voorstellen volgen we steeds de lijn ‘eerst 

plan, dan geld’. Aangezien we nu halverwege de 

collegeperiode zijn, en diverse voorstellen zijn 

uitgewerkt, leidt dit tot een aanvullende vraag om 

middelen om deze plannen ook in uitvoering te 

brengen. 

4. In de voorbereiding van de kadernota zijn 67 

voorstellen ingediend. In deze Kadernota zijn in de 

programma's en overhead/algemene middelen totaal 

42 voorstellen overgenomen.    

Strijk



32 D66  De Droog BEM Kadernota Algemene 

vraag

10 - Algemene vraag De kadernota bevat wederom een groot aantal 

aanvragen voor nieuwe FTE. 

1) Betreft dit allemaal inderdaad FTE bovenop de 

bestaande vloot? 

2) Kunnen we bij de begroting een overzicht ontvangen 

van de huidige stand mbt FTE per beleidsdoel, de nog 

geplande FTE op basis van voorgaande kadernota's en 

de impact van de aanvraag uit deze kadernota?

1. De incidentele en structurele formatie opgenomen in 

de voorstellen van hoofdstuk is extra op de huidige 

formatie. De extra formatie is met name nodig voor de 

uitvoering van nieuwe wettelijke taken, zoals de 

Omgevingswet, of nieuwe ambities. Hierbij geldt 

overigens dat we steeds 'geld volgt plan' hanteren: nu 

we halverwege deze collegeperiode zijn, hebben we 

diverse voorstellen uitgewerkt die nu ook financieel 

vertaald worden. 

2. In de begroting wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt 

welke personeelslasten we begroten per beleidsdoel. 

Dit bedrag is gebaseerd op de verwachte inzet van de 

formatie, en houdt rekening met de 

verslaggevingsregels die het BBV stelt aan de 

toerekening van formatie. Dit betreft o.a. het hanteren 

van het onderscheid tussen primair proces (de 

programma’s) en overhead (het Overzicht Overhead). 

Om het inzicht in de verdeling van de formatie over de 

beleidsdoelen te vergroten, stellen wij voor om in de 

Begroting 2022 in de nieuwe paragraaf 

Arbeidscapaciteit een overzicht op te nemen met daarin 

de begrote formatieve inzet voor het jaar 2022 per 

beleidsdoel. Dat overzicht zal gebaseerd zijn op het 

totaal aan toegekende formatie, dus inclusief 

toekenningen van formatie uit eerdere P&C producten. 

Strijk



34 PvdA Gert Mulder BEM Kadernota Algemene 

vraag

10 - Algemene vraag Bij de behandeling van de vorige Kadernota zijn door 

gedeputeerde Strijk toezeggingen gedaan  rond het 

aan PS verstrekken van een overzicht van de inzet van 

de provincie op het gebied van Social Return en de 

wijze waarop zij dat in de toekomst voornemens is dit 

te intensiveren. Sindsdien is op dit punt weinig of niets 

meer vernomen. Graag een reactie hoe het college 

hierin alsnog wil voorzien. Zoals bekend bij de 

gedeputeerde heeft de PvdA fractie een amendement 

achter de hand om op dit punt voortgang te boeken.

Bij het bespreken van de zomernota 2020 heeft 

mevrouw Lejeune gevraagd naar het percentage ‘social 

return’ dat bij de provincie werkt. Letterlijk vroeg 

mevrouw Lejeune: “Onze fractie zou zelfs voor de eigen 

organisatie een quotum willen voor 'social return' dat 

beduidend hoger ligt dan de wettelijke verplichting. Het 

is vaak makkelijk gezegd dat bepaald werk zich 

daarvoor niet leent. Dat vinden wij te makkelijk. Waar 

een wil is, moet een weg te vinden zijn. Mijn vraag aan 

de gedeputeerde is: wat zijn de percentages 'social 

return' in onze organisatie? ” De gedeputeerde heeft 

daarop toegezegd hier schriftelijk op terug te komen 

(zonder daar overigens een datum aan te koppelen). Dit 

is nog niet gebeurd. Onze excuses daarvoor.

Social return is de term die gebruikt wordt om bij 

aanbestedingen een tegenprestatie te vragen. Als we 

uw vraag goed interpreteren betreft uw vraag mensen 

die bij de provincie werken. Daarmee interpreteren wij 

dat u medewerkers bedoelt die vallen onder de 

participatiewet. Per 1 juli 2020 betrof dat 19 

medewerkers. Op de provinciale organisatie komt dat 

neer op ongeveer 2% van de formatie. Daarmee 

voldoen we, gezien de berekeningswijzen, aan de 

quotumwet.

Strijk

35 VVD Janssen BEM Kadernota Algemene 

vraag

10 - Algemene vraag In de diverse programma's staan formatieuitbreidingen 

opgenomen. Soms lijkt dezelfde formatie dubbel 

opgenomen te zijn. We ontvangen graag een overzicht 

waarop per programma per jaarschijf staat opgenomen 

hoeveel formatie-uitbreiding voorgesteld wordt, zowel 

incidenteel als structureel en in fte's en euro's.

In bijlage 1 is het gevraagd overzicht opgenomen. De 

formatielasten zijn maken deel uit van de berekende 

lasten van de voorstellen. 

Strijk

36 VVD Janssen BEM Kadernota Algemene 

vraag

10 - Algemene vraag Formatie: met welke bedragen wordt gerekend per 

fte? Is dit op basis van werkelijke kosten of op basis van 

einde loonschaal? Is er differentiatie tussen overhead 

en primaire functies? Wordt een overhead toeslag 

toegerekend aan fte's in het primaire proces?

Bij de berekening van de formatiekosten wordt 

uitgegaan van het maximum van de geraamde 

loonschaal. Dit loonbedrag wordt verhoogd met een 

toeslag voor de dekking van de overheadkosten. 

Strijk



37 VVD Van Ulzen BEM kadernota 37 10 - Algemene vraag Er wordt benoemd dat het Provinciehuis verhuurd is 

geweest aan nieuwe instanties: hoeveel extra huur 

heeft dit opgeleverd en welke instanties mochten 

zonder huur te betalen zalen gebruiken?

In 2020 is verhuurd aan ABN Amro (tot half maart), RWS 

(vanaf juni), RUD, VRU, ODRU, RMN. Totale 

huuropbrengsten bijna € 2,3 miljoen. 

In 2021 hebben dezelfde partijen gehuurd waarbij de  

verhuur aan RMN per eind maart is beëindigd. 

De GGD heeft om niet gehuurd. Het UMC huurt tegen 

geringe vergoeding. De Rechtbank neemt faciliteiten af 

voor zittingen tegen een geringe vergoeding per zitting.

Strijk

38 VVD Janssen BEM Kadernota 43 10 - Algemene vraag Vrijval lasten Regiodeal Food Valley en Vitale Wijken, 

Salmsteke en Kunst Centra: verloopt deze vrijval via de 

algemene reserve? Of wordt de vrijval direct ingezet 

voor beleidswensen?

De vrijval van de genoemde lasten hebben we 

inzichtelijk gemaakt in de Voorjaarsrapportage 2021 

(pagina 11, 13, 17 en 34 van de VJR) en voor de jaren 

vanaf 2022 via de Kadernota 2022 (pagina 42). Het 

verloopt niet via de saldireserve, hoewel het uiteindelijk 

hogere saldo van baten en lasten over 2021 

waarschijnlijk wel zal worden toegevoegd aan de 

saldireserve, tenzij PS t.z.t anders besluit. De vrijval is 

opgenomen in de beginstand van de Kadernota 2022-

2025 en daarmee onderdeel geworden van de 'vrije 

financiële ruimte'.

Strijk

39 VVD Janssen BEM Kadernota 45 10 - Algemene vraag Dekkingsvarianten: waarom heeft het College niet 

overwogen om een 'oud-voor-nieuw' operatie uit te 

voeren? 

Het herijken van de bestaande meerjarenbegroting, en 

het fundamenteel en taakstellend tegen het licht 

houden van bestaande budgetten, is een ambitie die we 

ook reeds in het bestuursakkoord verwoord hebben. Dit 

is tot op heden nog niet voldoende uit de verf gekomen, 

mede door de huidige omstandigheden van het 

thuiswerken en de werkdruk die voortkwam uit de 

noodzaak de financiele functie te verbeteren . In 

aanloop naar de Kadernota 2023, waarin we ook 

voorstellen zullen presenteren die invulling geven aan 

de vanaf 2023 opgenomen structurele 

besparingsopgave, zullen we programma-gewijs deze 

doorlichting van de bestaande budgetten ter hand 

nemen. Wat ons daarbij helpt is dat vanaf het huidige 

begrotingsjaar 2021  de nieuwe doelenboom van 

toepassing is.We merken overigens op dat een groei van 

de begroting in lijn is met de diverse uitgewerkte 

plannen en voorstellen, waarvan we nu de financiële 

vertaling presenteren. Daarnaast laat dit ook al iets zien 

van de door ons verwachte groeisprong die in de 

komende jaren noodzakelijk zal zijn.  

Strijk



40 VVD Janssen BEM Kadernota 45 10 - Algemene vraag Dekkingsvarianten: waarom heeft het College niet 

overwogen om uitgaven meer te faseren? De 

jaarrekening 2020 laat immers zien dat de 

realisatiekracht van de organisatie achterblijft bij het 

onrealistische ambitieniveau van dit college. 

De kadernota is samen met de organisatie opgesteld en 

daarbij heeft de toets plaatsgevonden of de ambities 

passen binnen de realisatiekracht van de organisatie. 

Maar het is niet voor niets dat het college uitgaat van 

een vertragingsfactor aangezien inderdaad gebleken is 

dat er op niet te voorspellen vlakken blijkt dat er 

vertraging plaatsvindt.

Strijk

41 VVD Janssen BEM Kadernota 45 10 - Algemene vraag Dekkingsvarianten: welke dekkingsbronnen, anders 

dan lastenverzwaring, heeft het College overwogen? Is 

overwogen dekking te zoeken in Europese subsidies? In 

cofinanciering vanuit de Rijksoverheid? 

De dekkingsbronnen die het college heeft overwogen en 

die realistisch zijn gebleken, zijn als dekking opgevoerd. 

Dat geldt zowel voor Europese subsidies als voor 

dekking vanuit het Rijk. Dat neemt niet weg dat we 

continue het gesprek aangaan omdat we voor de 

voorziene schaalsprong meer middelen nodig hebben.

Strijk

42 VVD Janssen BEM Kadernota 45 10 - Algemene vraag Dekkingsvarianten: op welke posten kan nog bezuinigd 

worden om het Collegegat dicht te krijgen?

Daar waar naar mening van het college bezuinigd kan 

worden, is dit opgevoerd als bezuiniging of bijsturing. 

Maar zoals blijkt uit ons antwoord bij vraag 41 gaan wij 

nog verder met de organisatie zoeken naar 

bezuinigingsmogelijkheden. Er ligt natuurlijk ook de 

optie voor bepaalde beleidsdoelen te schrappen, dan 

valt een groot deel van dat budget vrij. Het college heeft 

niet besloten voor te stellen beleidsdoelen te 

schrappen. Bij die afweging waren de omgevingsvisie en 

beleidsakkoord leidend.

Strijk

63 VVD Kocken BEM Kadernota 10.1 Bestuurlijke BesluitvormingU wilt het bestuurlijke besluitvormingsproces 

verbeteren en digitaliseren. Naast digitalisering moet 

dit ook bijdragen aan een integraal en coherent 

besluitvormingsproces.

Kunt u aangeven waarin íntegraal' en 'coherent' zich 

van elkaar onderscheiden en waar in het afgelopen jaar 

de besluitvorming in provinciale Staten niet coherent 

was?

Wat betreft de digitalisering: na ruim een jaar digitale 

besluitvorming kijkt de VVD-fractie uit naar fysieke 

besluitvorming.

Het project levert een bijdrage door het beter digitaal 

beschikbaar stellen van de informatie ten behoeve van 

het besluitvormingsproces van GS.

Op die wijze wordt efficiënter gewaarborgd voor de 

toekomst dat digitalisering bijdraagt aan de 

ondersteuning voor de verschillende onderdelen van de 

organisatie die betrokken zijn (integraliteit) met een 

goede samenhang (coherentie) van de besluitvorming.

Voor zover bij ons bekend is de besluitvorming van PS 

coherent.

Strijk



157 D66  Kamp BEM Kadernota 27 5 - Bereikbaarheid 

algemeen

7 - Cultuur & Erfgoed

Is er in de kadernota op dit programma nog ruimte (als 

het gaat om beheer en onderhoud) om een 

inventarisatie te maken van de trage wegen in onze 

provincie? D66 wil zich inzetten voor het in kaart 

brengen, behoud en onderhoud van Kerkepaden en 

Jaagpaden in de Provincie Utrecht. Daar is nu geen 

goed integraal overzicht van. D66 vindt dat deze trage 

paden ook onderdeel zijn van het cultureel erfgoed van 

de Provincie.

Historische infrastructuur is één van de provinciale 

erfgoedthema's in het door PS vastgestelde Cultuur- en 

erfgoedprogramma 2020-2023. We richten ons met 

name op drie iconische wegen: de Wegh der Weegen, 

de Route Impérial en de Via Regia. Voor overige 

historische infrastructuur hebben we geen actief beleid 

geformuleerd. Wel bevat de Cultuurhistorische Atlas 

van de provincie Utrecht (CHAT) informatie over veel 

meer historische infrastructuur, waaronder zeker ook 

jaagpaden en kerkepaden. De  CHAT is een kennis- en 

inspiratiebron voor eigenaren en andere overheden. 

Ons provinciaal erfgoedbeleid bevat afgezien van het 

Fonds Erfgoedparels voor de restauratie van 

rijksmonumenten geen instrumenten gericht op behoud 

en onderhoud van erfgoed. 

Ook vanuit recreatie dragen we niet bij aan het beheer 

en onderhoud van deze paden; dat ligt bij gemeenten 

en particuliere eigenaren. Wel dragen we via het 

Routebureau bij aan de instandhouding van de routes 

voor zover deze samenvallen met deze paden.

Van Muilekom

164 D66  Kamp BEM Kadernota 29 7 - Cultuur & Erfgoed Archeologisch depot. U reserveert extra financiële 

middelen omdat er een nieuw archeologisch depot 

moet worden gebouwd. Het huidige is vol. Waarom 

huren wij van de gemeente Utrecht? Is het niet 

goedkoper om zelf te bouwen? Wat wordt met het 

oude depot gedaan? Voor hoeveel jaren volstaat het 

nieuw te bouwen depot, met andere woorden voor 

hoeveel jaren sluiten wij een huurcontract?

Naar onze inschatting is het niet goedkoper om zelf een 

depot te bouwen dan deel te nemen aan een 

gezamenlijk depot. De huurprijs per vierkante meter 

blijft  gelijk aan de huidige huurprijs. Het samen met 

andere collectiebeheerders één depot betrekken heeft 

kostenbesparende en synergie-voordelen omdat 

voorzieningen gedeeld kunnen worden. Wat met het 

oude - ook gehuurde - depot gebeurt, is niet aan ons. De 

samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe depot is 

nog in de maak, dus wij weten nog niet voor hoeveel 

jaar wij een contract sluiten.

Van Muilekom



165 JA21 Wouter WeyersBEM Kadernota 30 8 - Economie 8.1: Een meerderheid van PS wil geen druktemonotor 

meer. Waarom toch weer opgenomen voor 2022?

Bij de behandeling van het Statenvoorstel Herstelimpuls 

Toerisme is uitgebreid stilgestaan bij de Druktemonitor. 

Bij het voorstel is een amendement aangenomen om de 

gelden voor de doorontwikkeling van de Druktemonitor 

niet uit de COVID-reserve te halen. Tijdens de 

bespreking is aangegeven dat het college de 

doorontwikkeling graag doorzet. Inmiddels zijn er vanuit 

het werkveld (door Terreinbeherendorganisaties, de 

marketingbureaus en gemeenten) reacties gekomen om 

te blijven inzetten op dit instrument. Ook na de COVID 

blijft spreiding nodig en de druktemonitor helpt hierbij. 

Gedeputeerde Staten hadden overigens al voor de 

behandeling van het Statenvoorstel over de 

Herstelimpuls de tekst van de Kadernota vastgesteld.

Schaddelee

166 VVD Janssen BEM Kadernota 30 8 - Economie In 2022 wil het college € 0,1 miljoen uitgeven aan 

ontwikkeling van zwemwater, duurzaamheid en 

inclusiviteit. Samen. Dit lijkt ons een bedrag waarmee 

je nog geen deuk in een pakje boter slaat. Wat 

verwacht het college met dit bedrag te bereiken? 

Hoeveel m2 extra zwemwater wordt hiermee 

gerealiseerd?

U heeft gelijk dat met het bedrag van 100K niet direct 

extra zwemwater realiseert of bijdraagt aan 

duurzaamheid. Wat wij met dit bedrag beogen is om 

zwemwatermogelijkheden te inventariseren en om met 

de duurzaamheid bij recreatie en toerisme nu echt een 

start te kunnen maken. Het is een opstartbedrag en niet 

om de uitvoeringskosten mee op te vangen.

Schaddelee

168 GroenLinksSuzanne VrielinkBEM Kadernota 34 9 - Bestuur Bij Mediafonds wordt over teruglopend bereik 

gesproken, we zien nergens het online bereik terug. 

Hoe is het online bereik? Loopt dat ook terug?

Het online bereik groeit. Onderstaande informatie is een 

samenvatting uit het onderzoeksrapport. Over het 

algemeen wordt nieuws steeds meer online 

geconsumeerd. Deze ontwikkeling heeft tijdens de 

coronacrisis zelfs harder doorgezet. De groei van het 

online bereik van regionale dagbladen is daarnaast bijna 

identiek aan de online groei van landelijke dagbladen. 

Ook huis-aan-huiskranten en lokale omroepen worden 

meer en meer online bezocht, maar deze ontwikkeling 

loopt achter op de landelijke en regionale partijen.

Schaddelee

169 JA21 Wouter WeyersBEM Kadernota 34 9 - Bestuur 9.5: Heeft GS enige indicatie hoeveel en welke media 

er in aanmerking komen voor deze 200K?

Wij kunnen nog geen inschatting maken hoeveel media 

hiervan gebruik willen maken.  Een in oktober te 

houden werkconferentie moet ons hier meer helderheid 

over verschaffen. Wij gaan daar het gesprek aan met de 

doelgroep. Eén van de vragen zal zijn aan welke 

voorwaarden en condities een regeling moet voldoen 

om  voor hen interessant te zijn.

Schaddelee



172 VVD Kocken BEM Kadernota 35 9 - Bestuur 9.6: Aan materiele kosten worden € 300.000 per jaar 

gerekend voor monitoring, de actualisatie van de 

uitvoeringsagenda en de inhoudelijke ondersteuning 

van de beleidsteams. Wat is er materieel aan de 

actualisatie van de uitvoeringsagenda en of moet dit 

niet juist door de organisatie zelf gebeuren; wat is daar 

aan materiële ondersteuning aan nodig? En wat aan 

inhoudelijke ondersteuning: waar moeten we aan 

denken? Doorgaans gaat het bij inhoudelijke 

ondersteuning om kennis van mensen; wat is daar 

materieel aan? Vergelijkbaar voor de monitor. Voor 

excel heeft de gemeente toch al een licentie?

Het budget wordt inderdaad aangevraagd voor de 

concernopgave. De helft van het budget is bestemd 

voor onderzoek. Het gaat dan o.a. om onderzoek naar 

de grondstoffenstromen in de provincie Utrecht, 

monitoring en mogelijke andere onderwerpen die nog 

gaan spelen zoals het materialenpaspoort.

De andere helft van het budget is bestemd voor inhuur 

van externe expertise die ingezet kan worden in de 

organisatie bij het versnellen van de circulaire 

samenleving. Er is vaak wel belangstelling en wil om een 

bijdrage te leveren, maar een terugkerend knelpunt is 

het ontbreken van kennis. Door tijdelijk expertise toe te 

voegen aan de organisatie kan het kennisniveau worden 

verhoogd en wordt het effect vergroot. Het gaat daarbij 

om specifieke kennis op het gebied van circulariteit in 

relatie tot een thema, zoals bijvoorbeeld 

bedrijfsvoering, landbouw of ruimtelijke 

ontwikkelingen. De budgetten zijn materieel, omdat er 

betaald wordt voor een dienst of een product. 

Strijk

173 VVD Kocken BEM Kadernota 34 9 - Bestuur Doel en werkwijze van het fonds worden niet 

beschreven. Die staan wel in een statenbrief die bij de 

stukken van BEM van 26 mei zit. Was het niet 

integraler en coherenter geweest deze hier ook op te 

nemen?

Dank voor deze notie. Het was inderdaad integraler en 

coherenter geweest om dat ook in de kadernota op te 

nemen.

Schaddelee

174 VVD Kocken BEM Kadernota 34 9 - Bestuur Hoe verhoudt het voornemen van subsidieverstrekking 

zich tot de in de kadernota gemelde 

personeelstekorten bij het subsidiebureau? Is het 

verstrekken van subsidies uitvoerbaar? Of moet naar 

een alternatieve vorm van ondersteuning worden 

gekeken?

Hier wordt bij een voorstel rekening meegehouden door 

daarvoor extra budget op te nemen. Met het team dat 

subsidies verwerkt wordt op tijd afgestemd zodat een 

medewerker beschikbaar is

Schaddelee

178 CU Kees de Heer BEM Kadernota 10 - Algemene vraag
Voor de AV middelen wordt 2fte vrijgemaakt, waaruit 

bestaan de werkzaamheden? In de Kadernota is een 

bedrag van 196.000 euro extra benoemd voor 2 fte 

formatieuitbreiding, specifiek voor de av middelen 

statenzaal. Dat kijkt ons een hoog bedrag voor het 

beheer van deze middelen. Hoe is men tot deze 

berekening gekomen?

Het systeem moet worden bediend. Niet alleen in de 

statenzaal en tijdens de Statenvergaderingen, maar op 

alle momenten in alle drie de zalen (Statenzaal en 2 

commissiekamers). Daar is een AV-medewerker voor 

nodig. Daarnaast moet het systeem ook beheerd 

worden. Dat vraagt een formatie van 2 fte.

Strijk













Van Muilekom

Van Muilekom


