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7 D66 Marianne de Widt RGW Begroting 2023 49 1 - Ruimtelijke ontwikkeling 1.1.5 GGM: Laatste bullit resultaten: Is er al een beeld van welke 

gebieden dit kunnen zijn? 
Ja, de kansrijkheid van de twee kleinste voorbeeldgebieden is het grootst, één daarvan 
is gekoppeld aan een dijkversterking die een harde startdatum kent. In andere 
voorbeeldgebieden zien we ook kansen.

Van Essen Maryann Glorie

10 SGP Bertrick van den Dikke RGW Begroting 2023 P. 18 3 - Bodem, water en Milieu Waarom worden de begrote middelen voor Regelgeving 
Burgerluchthavens (RMBL) niet besteed?

Het is bedoeld voor de RUD voor de uitvoering van de ontheffingen voor de kleine 
luchtvaart. Deze voegen we toe aan het budget voor de RUD.

Van Muilekom

12 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 42 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Waarom staan er voor 2023 geen regionale programma's gepland? In 
2022 is er geen geweest, in 2023 verwachten we er toch juist wel?

We hebben een cyclus die ongeveer anderhalf jaar duurt. Aangezien de 2e cyclus eind 
2022 tot vastgestelde regionale programma's leidt, zijn er in 2023 geen gepland. De 
derde cyclus regionaal programmeren leidt in 2024 tot nieuwe regionale programma's. 
We hebben een cyclus die ongeveer anderhalf jaar duurt. Aangezien de 2e cyclus eind 
2022 tot vastgestelde regionale programma's leidt, zijn er in 2023 geen gepland. Wel is 
in 2023 vaststelling van een provinciaal programma voorzien (door GS) op basis van de 
eind 2022 vastgestelde regionale programma's. De derde cyclus regionaal 
programmeren leidt in 2024 tot nieuwe regionale programma's. 

Van Essen Ineke Schartman

13 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 47 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Hoe worden de Staten betrokken bij de provinciale ruimtelijke puzzel? De Staten worden hier binnenkort over geinformeerd. Van Essen Erik van Hoogstraten

14 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 48 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Wat is het Handelingsperspectief buitengebied Regio Amersfoort en hoe 
is de provincie hierbij betrokken?

In het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, dat op 17 november 2021 door Provinciale 
Staten is vastgesteld, is geconstateerd dat er veel ruimtevragers op het landelijk 
gebied afkomen. In de uitvoeringsagenda van het Ontwikkelbeeld is hiertoe een 
'handelingsperspectief buitengebied' opgenomen. Doelstelling van het 
handelingsperspectief is tot een verdere concretisering te komen van de (ruimtelijke) 
opgaven in het buitengebied tot 2040 voor de drie landschapstypen van de Regio 
Amersfoort: Gelderse Vallei; Utrechtse Heuvelrug en Eemland. Het 
handelingsperspectief buitengebied voor de Regio Amersfoort wordt in nauwe 
samenwerking tussen provincie Utrecht en Regio Amersfoort ontwikkeld. Provinciale 
Staten besluiten over het eindresultaat van het handelingsperspectief, evenals de 
gemeenteraden en het Algemeen bestuur van het waterschap.

Van Essen Marjolein Braam

15 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 49 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Hoe worden de Staten betrokken bij de nadere uitwerking van de 
omgevingsverordening waarover wordt gesproken?

In de Omgevingsverordening wordt in artikel 9.15 aangegeven dat een handreiking 
wordt opgesteld waarin een nadere duiding aan een evenwichtige verhouding tussen 
verstedelijking en groen wordt gegeven. Via een participatief proces met diverse 
betrokken partijen wordt de handreiking tot stand gebracht. Toetsing vindt plaats via 
een actuele casus en een toetsgroep. Op 24 november tijdens de werkconferentie 
Groei Groeit Mee, waarvoor ook statenleden zijn uitgenodigd, zal de concept 
handreiking met een brede groep worden gedeeld en besproken. Gedeputeerde Staten 
stellen de handreiking vast. Via een statenbrief worden de Staten geïnformeerd over 
de handreiking.  

Van Essen Maryann Glorie

16 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 49 en 50 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Waarom wilt 'u' PS een advies geven over de onafhankelijke advisering? 
Wie zitten er in de betreffende 'bestuurlijke werkgroep'?

Met uw staten is afgesproken eind dit jaar een werkgroep in het leven te roepen om 
een advies te formuleren voor de toekomst van onafhankelijke advisering. In deze 
werkgroep komt ook een afvaardiging van PS. U krijgt hier deze maand een voorstel 
voor.

Van Essen Jan de Poorter

17 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 53 1 - Ruimtelijke ontwikkeling In welke acht gebieden gaat de NOW zich inzetten en op basis waarvan 
is voor deze gebieden gekozen?

In de bestuurlijke opdracht voor het NOW zijn twee soorten activiteiten voor het 
netwerk benoemd: 1. Werken aan gebieden en projecten die voorbeelden zijn van 
slimmer combineren en concentreren van provinciale opgaven; en 2. Signaleren, 
agenderen en adresseren van knelpunten in de uitvoering van het omgevingsbeleid. In 
de praktijk hebben we ons gerealiseerd dat er, om bovenstaande twee punten goed uit 
te voeren, een derde activiteit nodig is: Meebouwen aan instrumenten voor de 
organisatie die ons beter in staat stellen om omgevingsgericht te werken. In het 
jaarverslag van 2021 dat eerder met u gedeeld is, is aangegeven welke activiteiten dat 
zijn en in welke gebieden en projecten het NOW actief is. Omdat het NOW 
vraaggestuurd werkt, mede op basis van actuele behoeften buiten is niet vooraf te 
zeggen aan welke 8 gebieden het NOW in 2023 werkt. In het jaarverslag van 2021 is 
aangegeven dat het NOW in 13 gebieden actief is. Voor meer informatie kunt u het 
jaarverslag raadplegen: https://magazine.provincie-utrecht.nl/terugblik-now-
2021/het-now

Van Essen Stephanie van Schaik

18 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 56 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Wat doen we in 2023 aan onrendabele toppen? Net als in voorgaande jaren ondersteunen we gemeenten bij het indienen van WBI-
aanvragen. Daarnaast kunnen gemeenten subsidie aanvragen bij de provincie om de 
businesscase van een gebiedsontwikkeling rond te krijgen. Dat kan een co-financiering 
zijn van een WBI-aanvraag of een 'gewone' subsidie. Overigens is geld (financieel 
tekort) niet het enige issue waarom plannen niet gerealiseerd worden.

Van Muilekom Helma Koninkx

19 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 Hoofdstuk 2 Landelijk Gebie 2 - Landelijk gebied Hoe verhouden alle passages over verbreding van het Handelingskader 
naar het hele landelijk gebied zich tot de aangenomen motie 58 om het 
Handelingskader 'onverkort' uit te voeren 

Uitgangspunt voor de gebiedsgerichte aanpak in het landelijk gebied is het door PS 
vastgestelde Handelingskader gebiedsgerichte aanpak Stikstof. Met de komst van (de 
startnotitie van) het Nationaal Programma landelijk gebied is de scope van de 
gebiedsgerichte aanpak verbreed naar het gehele landelijk gebied. De in het 
Handelingskader opgenomen werkwijze en stikstofreductiedoelstelling is daarbij nog 
steeds van toepassing. Dit is niet strijdig met de aangenomen motie 58.

Sterk

20 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 63 2 - Landelijk gebied Waarop is de verwachting gebaseerd dat de integrale 
gebiedsprocessen zullen leiden tot een groter areaal natuur? Komen hier 
ook niet wensen en verwachtingen als extensivering op tafel?

In integrale gebiedsprocessen worden alle opgaven in een gebied in samenhang met 
elkaar bekeken. Dat betreffen bijvoorbeeld opgaven op het gebied van extensivering 
van de landbouw en opgaven gericht op de realisatie van de NNN. De verwachting is 
dat de integrale gebiedsprocessen om te komen tot het realiseren van de verschillende 
opgaven in het landelijk gebied zullen leiden tot kansen om de afzonderlijke opgaven 
sneller te realiseren. Zo ook de opgave voor het realiseren van de restantopgave 
natuur.  Daarom is specifiek voor deze opgave voor de jaren  2024-2026 een groter 
aantal hectares functieverandering opgenomen dan voor de eerdere jaren. 
Extensivering is in de gebieden zeker ook onderwerp van gesprek.  

Sterk

21 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P  64 2 - Landelijk gebied Waar moet de komma komen in 19874 ha? 1.987,4 ha -> afgerond 1.987 ha Sterk Linde Kuif
22 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 66 2 - Landelijk gebied We zijn benieuwd naar een inrichtingsvoorstel, bijvoorbeeld van landgoed 

Broekhuizen en willen weten hoe getoetst wordt welke gevolgen de 
ontwikkeling van bos hier heeft voor de biodiversiteit.

Met betrekking tot deze nieuwe bosaanplant nabij landgoed Broekhuizen verwijzen wij u 
door naar de website van Staatsbosbeheer (https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-
doen/werk-in-uitvoering/utrechtse-heuvelrug-langbroekerwetering). Dit bos wordt in de 
eerste plaats aangelegd om een bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord door meer 
bos aan te planten voor de opslag van CO2.  Daarnaast zal de grote soortenrijkdom 
van bomen en de afwisseling daarvan met open ruimte (grasland) zorgen voor grote 
variatie in potentieel nieuw leefgebied. Voor de realisatie van het bos doorloopt 
Staatsbosbeheer de hiervoor benodige procedures, waarbinnen zonodig ook getoetst 
wordt aan de effecten op biodiversiteit. 

Sterk jan berkhof

23 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 68 2 - Landelijk gebied Kan prestatie-indicator 2 niet gesplitst worden in beheer agrarisch 
gebied (breed) en weidevogelbeheer (specifiek)?

Provinciale Staten heeft aangegeven het aantal prestatie indicatoren beperkt te willen 
houden. Het aantal ha agrarisch natuurbeheer anders dan weidevogelbeheer is (bij 
benadering) af te leiden uit de in de tekst gepresenteerde getallen. De tekst geeft aan 
dat in 2022 voor ca 10.000 ha beheersubsidie is uitgekeerd. Naar verwachting bestaat 
ongeveer 8.400 ha daarvan uit weidevogelbeheer. 

Sterk Ies Bos/Yvonne van Dijke

24 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 71 2 - Landelijk gebied Waar gebeurt ecologisch wegbermbeheer op dit moment en wordt dit 
ook geëvalueerd?

De provincie past ecologisch bermbeheer toe langs alle 300 km aan provinciale wegen. 
De aannemer die het maaibeheer uitvoert wordt in de voorbereiding en uitvoering van 
het maai- en afvoerbeheer begeleid door een ecoloog. Jaarlijks doet deze, binnen de 
randvoorwaarden van verkeersveiligheid en uitvoerbaarheid, aanbevelingen voor verder 
optimalisatie. De provincie evalueert het bermbeheer via haar jaarlijkse 
gebiedsmonitoring en via landelijk beschikbare flora- en faunagegevens. Daarnaast 
ondersteunt de provincie, met het Praktijknetwerk Bloeiende Bermen en Graslanden, 
ecologisch bermbeheer langs andere wegen in de provincie.

Sterk Wilma Timmers/chris Kleman/Leon 
Bosman

25 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 71 2 - Landelijk gebied Waarom wordt niet al hier (aan het eind van pagina 71) de PAS-melders 
genoemd? We gaan toch prioriteit geven aan die PAS-melders

Deze opsomming heeft betrekking op de maatregelen die uitgewerkt (moeten) worden 
voor het vullen van onze instrumentenkoffer ten behoeve van de gebiedsgerichte 
aanpak. Het inzetten van beschikbaar komende stikstofruimte (onder meer door het 
inzetten van de instrumentkoffer), die daardoor kan worden gerealiseerd, wordt ingezet 
voor het legaliseren van de PAS-melders, indien de staat van instandhouding van de 
natuur dit juridisch mogelijk maakt.

Sterk

26 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 73 2 - Landelijk gebied Hoe worden de effecten van het laten rondlopen van verwilderde katten 
tussentijds gemonitord?

Er wordt niet actief gemonitord op het effect van de aanwezigheid van verwilderde 
katten in de provincie, zoals dat ook niet werd gedaan toen er nog afschot mogelijk 
was.            

Sterk jan berkhof

27 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 73 2 - Landelijk gebied Hoe gaat u zorgen voor het inzicht in causale verbanden tussen de 
verschillende gegevens op het gebied van faunabeleid

Dat is een complexe vraag die landelijke afstemming vergt bij de provincies en de 
faunabeheereenheden. We zullen onze gegevensverzamelingen (samenhang op 
locatieniveau van teelt, schade, soort, preventie, afschot en telling) moeten herijken aan 
de jurisprudentie en hoe dat verder vorm zal worden gegeven kunnen we nu nog niet 
zeggen.   

Sterk jan berkhof

28 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 78 2 - Landelijk gebied Blijft Groen aan de Buurt ook doorlopen onder ULG? De uitvoering van Groen aan de Buurt loopt nog door onder het AVP en concentreert 
zich voornamelijk in het stedelijk gebied. In de nieuwe uitvoeringsorganisatie (onderdeel 
van de implementatie van de ULG) zal de uitvoering worden gecontinueerd.

Sterk jan berkhof/herbert

29 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 80 2 - Landelijk gebied Wanneer verwachten we een volgende inhoudelijke update van de 
Regiodeal FoodValley?

Op 25 april 2022 heeft u de voortgangsrapportagre van de regiodeal over het jaar 
2021 ontvangen. Een voortgangsrapportage over het jaar 2022 verschijnt in het 
voorjaar van 2023. Op de website van de regiodeal foodvalley 
(www.regiodealfoodvalley.nl) wordt onder het kopje nieuws informatie gegeven over 
voortgang van de regiodeal. Binnenkort verschijnt daarop ook een beknopte 
halfjaarrappoertage over de regiodeal.     

Sterk

30 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 80 2 - Landelijk gebied Kunnen we ook een inhoudelijke update krijgen van de DLMN? We informeren Provinciale Staten over de inhoudelijke voortgang van het Actieplan 
Duurzame Landbouw met Natuur bij de jaarlijkse voortgangsrapportage 
Samenwerkingsagenda Landbouw. De volgende voortgangsrapportage is voorzien voor 
het tweede kwartaal van 2023. 
Aanvullend kunnen wij melden dat de provincie Utrecht ook in 2023 en 2024 subsidie 
beschikbaar zal stellen voor dit project. De beschikking van het actieplan vond plaats 
op 8 september jl. Hiermee gaat het actieplan Duurzame Landbouw met Natuur de 
tweede fase in.

Sterk

31 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 82 2 - Landelijk gebied Welke gemeenten hebben vanaf 2020 een visie op VAB opgenomen in 
de structuur- of omgevingsvisie voor het buitengebied? 

Twee gemeenten, de Utrechtse Heuvelrug (Omgevingsvisie) en Vijfheerenlanden 
(Landschapsvisie), hebben een conceptvisie aan ons voorgelegd waarin VAB aan de 
orde komt. Onderbouwing van de beoordelingscriteria behoeft nog aandacht in de 
verdere uitwerking. De visies zijn momenteel nog in conceptfase. We zijn met een 
aantal gemeenten in gesprek waarin we hen aanmoedigen ook VAB-visie te 
ontwikkelen. In september 2022 is aan de oostkant van de provincie het project 
Beleidsmatige Samenwerking Vrijkomende Agrarische Bebouwing officieel van start 
gegaan. Hierin werken de gemeenten in Regio Amersfoort en Regio Foodvalley samen 
aan gezamenlijke visievorming op VAB’s. Dit project loopt door tot de zomer van 2023.
Daarnaast zijn we momenteel bezig met de uitwerking van meerdere VAB-casussen in 
verband met de toezegging aan commissie RGW.

Sterk

32 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 83 2 - Landelijk gebied Waar wordt meerjarendoel 2.5.1. onder het ULG? De uitvoering van het beleid t.a.v. leefbaarheid van het landelijk gebied en de kleine 
kernen wordt de komende jaren geborgd in subsidies en de nieuwe Leaderaanpak.

Sterk

33 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 84 3 - Bodem, water en Milieu Is NMU geen verbonden partij? Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden van de provincie Utrecht en externe 
partijen waarin de provincie Utrecht zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft 
en die de status van publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon hebben. Het NMU 
voldoet niet aan deze definitie en is daarmee geen verbonden partij. 

Sterk jan berkhof/herbert

34 SGP Frans Hazeleger RGW Begroting 2023 P. 90 3 - Bodem, water en Milieu Hoe veel gemeenten hebben al een hitteplan en is de verwachting dat 
het lukt om eind 2023 alle gemeenten zo'n plan te laten hebben?

Onze ambitie is en blijft dat eind 2023 alle gemeenten een lokaal hitteplan hebben. We 
doen als provincie al het mogelijke om gemeenten te stimuleren en te ondersteunen bij 
het tot stand brengen van een dergelijk plan. Na in 2021 begonnen te zijn met een 
reeks kennisbijeenkomsten, hebben we in 2022 daar bovenop twee adviesbureaus 
ingezet om een eerste groep gementen actief te ondersteunen bij het opstellen van zo'n 
hitteplan. Op dit moment worden 7 gemeenten ondersteund. De eerste versies van de 
lokale hitteplannen in deze gemeenten zullen naar verwachting in Q4 van 2022 
beschikbaar komen. Onafhankelijk daarvan is de gemeente Utrecht op eigen initiatief al 
bezig met het opstellen van een hitteplan. Dat brengt het totaal op 8. De recente 
hittegolven in de zomer van 2022 zullen zeker bijdragen aan het verhogen van het 
urgentiegevoel bij gemeenten om hier werk van te maken. Tegelijk speelt zeker bij de 
kleinere gemeenten o.a. een capaciteitsvraagstuk. Vanuit de regionale 
samenwerkingsverbanden op het gebied van klimaatadaptatie (de zogenaamde DPRA 
werkregio's) wordt actief meegewerkt richting gemeenten om de totstandkoming van 
lokale hitteplannen te realiseren. In 2023 zal dit nog worden geïntensiveerd. Ook 
bestaat de mogelijkheid voor gementen om in 2023 een beroep te doen op de 
provinciale Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde steden en dorpen 
ter ondersteuning van het maken van een hitteplan. Kortom, we hebben goede hoop 
dat het gaat lukken om onze ambitie van eind 2023 te realiseren of daar tenminste heel 
dichtbij te komen. 

Sterk Stef Meijs

35 GroenLinks de Jong RGW Begroting 2023 2.1 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Op bladzijde 56 is sprake van netto toevoegng van 8400 woningen in 
2021.Op basis van de memo van 27 mei heeft GL de volgende vragen: 
het aantal van 8400 (om precis te zijn 8312 naar boven afgerond??) is 
samengesteld uit nieuwbouw en woonruimte gerealiseerd door 
transformatie. Maar in werkelijkheid is het saldo woningvoorad 
7294.Wat is de achter grond/redenvan de 1200 onttrekkingen in 2021  
aan de woningvooraad . In welke gemeenten vindt dit plaats/ is dit 
onderwerp van gesprek met gemeenten? Tijdens het regionaal 
programmeren?

Op bladzijde 56 staat abusievelijk dat het om netto toevoeging gaat. Het gaat om bruto 
toevoeging. De correcte cijfers 2021 op een rij:  - aantal nieuwbouwwoningen: 6.266, - 
	Saldo woningvoorraad (netto toevoeging: nieuwbouw plus overige toevoegingen en 
minus sloop en onttrekkingen):  7.294, -	Bruto toevoeging (netto toevoeging zonder 
aftrek sloop/onttrekking):  8.312. Bij overige onttrekkingen en correcties gaat het o.a. 
om verandering van gebruiksfunctie (woningen waarvan de functie verandert) en 
samenvoegingen van woningen. Over onttrekking aan de woningvoorraad vindt geen 
gesprek plaats met gemeenten.

Van Muilekom Helma Koninkx

36 GroenLinks de Jong RGW Begroting 2023 2.1 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Op bladzijde 56 is sprake van 8900 woningen in 2022 naar wij 
aannemen nieuwbouw +transformatie. Uit de genoemde Memo blijkt dat 
er t/m mei van dit jaar 3376 woningen(nieuwbouw en transformatie)zijn 
toegevoegd. Is het te verwachten dat het resterende aantal van 5524 in 
2022 zal worden gerealiseerd? Waarop wordt de verwachting 
gebaseerd?

De 8900 is inderdaad de streefwaarde voor de bruto-toevoeging. Op basis van actuele 
inzichten (mede gebaseerd op de bekende knelpunten als capaciteitstekort en 
financiële tekorten, waardoor stagnatie optreedt) lijkt het niet realistisch uit te gaan dat 
dit aantal in 2022 gehaald gaat worden. De gemeenten zitten qua afgifte 
bouwvergunningen redelijk op de lijn van 2021. Landelijk is er al wel een tendens 
gaande dat het aantal bouwvergunningen aan het afnemen is.

Van Muilekom Helma Koninkx

37 GroenLinks de Jong RGW Begroting 2023 2.1 1 - Ruimtelijke ontwikkeling op blz 54 wordt vermeld dat het percentage toegevoegde woningen 
sociale huur en middensegfment nog niet meetbaar is Betekent de tekst 
die hier staat dat de monitoring  van een ambitie uit het 
collegeprogramma al 3,5 jaar wacht op het Rijk en CBS? Waarom is 
niet eerder informatie opgevraagd bij gemeenten?

Over het betrouwbaar monitoren van realisatiecijfers in prijssegmenten is op nationaal 
niveau gesprek. Uitgangspunt is dat deze realisatiecijfers op nationaal niveau 
geraadpleegd kunnen worden. Dat de provincie niet zelf hierover de gemeenten 
benaderd heeft, heeft naast het ontbreken van eenduidige definities (vanuit het Rijk), 
ook te maken met capaciteitstekort bij gemeenten en provincie. In de PS vergadering 
van 21 september heb ik u toegezegd dat we als provincie begin 2023 een overzicht 
willen verkrijgen vande toegevoegde woningen in het sociale segment op basis van de 
informatie die bij gemeenten en corporaties beschikbaar is. Op het gebied van 
middenhuurwoningen zijn realisatiecijfers niet eenduidig en betrouwbaar te monitoren. 
Dit komt door de vele verschillende aanbieders die deze woningen in bezit hebben en 
geen eenduidige definitie.

Van Muilekom Helma Koninkx

47 GroenLinks Pieter Kroon RGW Begroting 2023 42-43 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Onlangs was het nieuws dat 'Kritiekgevers Omgevingswet door BZK 
geïntimideerd' zijn. Hier zijn Kamervragen over gesteld.
In hoeverre zijn dit soort signalen bekend binnen de organisatie van de 
provincie Utrecht?

De signalen van klachten binnen het programmateam van BZK over intimidatie zijn ons 
bekend via de media. We beschouwen dat als een aangelegenheid tussen BZK en 
betrokkenen en spelen daar verder geen rol in.

Van Essen Femke Lameris

https://open.overheid.nl/repository/ronl-a8ce54e0a70cb75dfbef6811dfe4365cc190209b/1/pdf/beantwoording-kamervragen-over-het-intimideren-van-kritische-ambtenaren-van-bzk.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-a8ce54e0a70cb75dfbef6811dfe4365cc190209b/1/pdf/beantwoording-kamervragen-over-het-intimideren-van-kritische-ambtenaren-van-bzk.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-a8ce54e0a70cb75dfbef6811dfe4365cc190209b/1/pdf/beantwoording-kamervragen-over-het-intimideren-van-kritische-ambtenaren-van-bzk.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-a8ce54e0a70cb75dfbef6811dfe4365cc190209b/1/pdf/beantwoording-kamervragen-over-het-intimideren-van-kritische-ambtenaren-van-bzk.pdf
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