
Nr Partij PS lid Commissie P&C Product Pagina/hoofdstuk Programma Vraag Antwoord GS lid
55 VVD Vincent Janssen BEM Kadernota 6 - Bereikbaarheid OV Past de storting in de reserve OV concessie binnen de spelregels van de reserve? In lijn met de toelichting op het voorstel in de Kadernota kiezen we ervoor om nu reeds de verwachte financiële bijdrage aan het 

openbaar vervoer voor de periode t/m 2025 beschikbaar te stellen middels een storting in de bestemmingsreserve OV Concessie. 
Op die manier maken we duidelijk dat deze middelen niet vrij te besteden zijn voor andere doeleinden. Op dit moment kunnen we 
nog niet voorzien welk deel van deze bijdrage in welk boekjaar exact benodigd is. Zodra dat wél bekend is, begroten we de lasten in 
de exploitatie in het programma 6. Bereikbaarheid II – OV, en nemen we voor hetzelfde bedrag dan een onttrekking op aan de 
genoemde bestemmingsreserve. Op die manier handelen we in lijn met de Nota Reserves en Voorzieningen (2022) en is voor uw 
Staten inzichtelijk welke bedragen in welk jaar worden aangewend. 
De reserve OV Concessie heeft als doelstelling: “Efficiënt inrichten OV en vergroten tevredenheid OV-reizigers. Door egaliseren 
financiële effecten van de exploitatiesubsidie OV incl. regiotaxi m.b.t. indexering, reizigers (opbrengsten)groei (U-OV) en 
afrekeningen c.q. bijstellingen”. De huidige kenmerken van de reserve sluiten aan op hetgeen bij de totstandkoming van de reserve 
is besloten en vastgelegd qua uitgangspunten (zie hiervoor de Kadernota 2019 via: 
https://provutrecht2019.kadernota.nl/p2934/stelposten). De verwachte financiële bijdrage voor de jaren tot en met 2025 voldoet aan 
deze criteria. Daarnaast is in jaarrekening 2021 bij het informatieblad met de kenmerken van deze reserve (zie pag. 555-556) bij het 
kopje ‘vrije ruimte’ expliciet aangegeven dat “een deel kan worden aangewend om de te verwachten tekorten te dekken tot en met 
2025”. 

Strijk

56 SGP Bertrick van den Dikkenberg BEM Kadernota 285 (nr) 9 - Bestuur Er wordt een webcare programma opgesteld voor handelingsverlegenheid bij social 
media. Zijn wij handelingsverlegen?  

Veel van de maatschappelijke onderwerpen waar de Provincie een rol in heeft, hebben impact op de samenleving en leiden tot 
berichten, reacties en discussies op sociale media. Reacties komen daarbij van verschillende groepen stakeholders: burgers, 
actiegroepen, leden van politieke partijen, enzovoort. 
Het College van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten hebben als ambitie om in verbinding te staan met de samenleving. 
Aansluiting tussen politiek en burgers is dan ook een belangrijk thema. Ook online moet de verbinding tussen politiek en burgers 
goed vorm krijgen: dat is waar het gesprek en het debat plaatsvindt.
Voor veel medewerkers en communicatieprofessionals binnen de provincie is het echter nog zoeken hoe er het beste kan worden 
omgegaan met de online dialoog. Online reageren is lastig en soms ook spannend, zeker wanneer een vraag leidt tot een 
wedervraag; een actie tot een reactie en een gesprek zich tot een discussie ontvouwt. Of wanneer al een discussie gaande is over 
een onderwerp waarbij de provincie betrokken is, maar waar de feitelijke inbreng vanuit de provincie ontbreekt. Er is dan bv. de zorg 
dat er bij de beantwoording per ongeluk vooruit wordt gelopen op bestuurlijke besluitvorming in GS of PS. 
Om zichtbaar te zijn als organisatie en te verbinden met inwoners wil de Provincie Utrecht graag dat de eigen 
communicatieprofessionals en andere medewerkers kennis ontwikkelen over het effectief reageren op sociale media. Hiervoor is 
de pilot gestart. 

Schaddelee

64 PvdA Gert Mulder BEM Kadernota 32 7 - Cultuur & Erfgoed Bij de restauratieopgaven worden de Wal en Kluismuren van oa de ex Gevangenis 
Wolvenplein te Utrecht genoemd.Dit complex is eigendom van het Rijks vastgoed bedrijf 
en het bevindt zich in een vergaand stadium van het verkoop-proces. Kan toegelicht 
worden waarom er voor de provincie kosten verbonden zijn aan deze restauratie?

De provincie heeft op basis van het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 en op basis van bestuurlijke afspraken met het Rijk 
een algemene verantwoordelijkheid voor de restauratie van rijksmonumenten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen eigenaren een 
beroep doen op restauratiesubsidie (subsidieregeling Erfgoedparels). Het is dus niet zo dat er voor de provincie per definitie 
kosten verbonden zijn aan welke restauratie dan ook. Maar er wordt geen onderscheid gemaakt naar type eigenaar.

Van Muilekom

75 SGP Bertrick van den Dikkenberg BEM Kadernota 32 7 - Cultuur & Erfgoed Er wordt voor gekozen 1 miljoen euro aan te vragen voor de grote restauratie-opgaven in 
2023. Waarom juist dit bedrag? Is hiervoor al een speficieke bestemming op het oog? 

Het bedrag van 1 miljoen euro is voldoende om één grote en urgente restuaratieopgave aan te pakken, namelijk de restauratie van 
de molens van Utrechts Landschap.

Van Muilekom

76 SGP Bertrick van den Dikkenberg BEM Kadernota 39 9 - Bestuur Wat is nog nodig om aan de nieuwe Woo te voldoen? De Woo kent kort gezegd vier plichten waar de provincie aan moet voldoen: 
- Actieve openbaarmakingsplicht: het uit eigen beweging openbaar maken van bepaalde categorieën overheidsinformatie;
- Inspanningsverplichting: het naast de bepaalde categorieën uit eigen beweging openbaar maken van informatie, als derden daar 
baat bij hebben;
- Passieve openbaarmakingsplicht: het op verzoek openbaar maken van gevraagde overheidsinformatie;
- Informatiehuishoudingsplicht: het duurzaam toegankelijk beheren van overheidsinformatie. 

De invoering van de Woo neemt een aantal jaren in beslag en wordt bij de PU integraal door een programmaorganisatie begeleid. 
De wetgever heeft een termijn van 5 jaar gesteld voor invoering van de Woo vanaf de datum inwerkingtreding (1 mei 2022). 
Daarnaast worden vanuit het IPO verschillende activiteiten ondernomen om provincies te ondersteunen bij de invoering van de 
Woo. Iedere provincie staat voor deze uitdaging en daarbij zijn de vragen vanuit provincies ook vergelijkbaar. maandelijks komt de 
ambtelijke stuurgroep bijeen. Hier worden de knelpunten en vragen behandeld. Vanuit die stuurgroep is een aantal werkgroepen 
opgericht, die elk een specifiek onderdeel van de Woo onder de loep nemen: actiev een passieve openbaarmaking, en 
informatiehuishouding. Op dit moment voert Berenschot een impactanalyse/nulmeting uit bij de provincie Utrecht naar het (op 
voorhand) compliant zijn aan de Woo. De resultaten worden mede verwerkt in het programmaplan invoering Woo. Zowel de analyse 
als het programmaplan worden bij oplevering beschikbaar gesteld aan PS en geven een beeld van de (specifieke) benodigdheden 
om aan de Woo te gaan voldoen. 

Strijk

79 SGP Bertrick van den Dikkenberg BEM Kadernota Groeisprong, Conclusie en 
adviezen

10 - Algemene vraag Wat doet u met de constatering dat de koppeling tussen doelen en inspanningen 
onvoldoende helder zijn? Dit sluit aan bij de constatering van de accountant dat het in de 
rapportages in de jaarrekening meer over inspanningen dan over (het behalen van) 
doelen gaat. 

De in het rapport gedane constatering (pag. 52) nemen wij ons ter harte. In de achterliggende periode hebben we, zoals ook de 
accountant aangeeft, al stappen gezet in het verbeteren van de kwaliteit van het jaarverslag door o.a. de toepassing van het 
stoplichtmodel bij meerjarendoelen en indicatoren. Tegelijk zijn we er nog niet, en zullen we die ingezette lijn ook voortzetten in 
2022 en verder. Bij Statenvoorstellen met nieuw beleid geven we veelal aan welke indicatoren we gaan toepassen om meer inzicht 
aan uw Staten te geven m.b.t. de te behalen resultaten. Mocht dat niet toereikend zijn, dan roepen we uw Staten op om daar bij de 
behandeling van het Statenvoorstel een alternatief voor in te dienen. 
Tegelijk willen we er ook voor waken om ons blind te staren op indicatoren. Zoals bij de vaststelling van de doelenboom en de 
daarbij opgenomen indicatoren ook aan uw Staten is toegelicht, zijn sommige inspanningen van de provincie concreet en tastbaar 
(prestatie indicatoren) terwijl in andere gevallen die relatie tot het beoogde doel niet één op één te leggen is (effect indicatoren). 

Strijk

121 JA21 Ted Dinklo BEM Kadernota 10 - Algemene vraag Bij het opstellen van de kadernota is er voor gekozen om bij een fors bedrag in drie 
reserves te stoppen, bosbeleid, GLB-NSP, en OV concessie. Waarom is er niet voor 
gekozen om de kosten van dit beleid per jaar te nemen? 

We kiezen met de genoemde voorstellen voor om nu reeds de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen middels een 
storting in drie reserves. Het gaat om meerjarige incidentele middelen waarbij op dit moment niet duidelijk is welk deel van de 
benodigde middelen in welk boekjaar van de begrotingsexploitatie opgenomen wordt. Zo gaat het bijvoorbeeld bij het strategisch 
bosbeleid om afwaardering van aangekochte gronden in de periode tot 2040. Wanneer de eerste gronden aangekocht kunnen 
worden is nu nog niet duidelijk. Zodra dat wel bekend begroten we de lasten in de begroting van in dit geval programma 2 Landelijke 
Gebied en onttrekken we het benodigd bedrag aan de bestemmingsreserve.

Strijk
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