
A54 VERWORPEN

Amendement wie wat bewaart, heeft wat

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter bespreking van de kadernota 

2022-2025

Constaterende dat:

- Het college voorstelt om de vrijval uit de reserve Beheer en Onderhoud volledig in te zetten 

voor dekking van nieuw, incidentenbeleid;

Overwegende dat:

- Geld maar één keer uitgegeven kan worden;

- De provincie voor de toekomst grootschalige ambities heeft voor groei;

- Deze groei alleen mogelijk is als ook geïnvesteerd wordt in wegen, fietspaden en OV-infra;

- Voor veel van die investeringen Rijksmiddelen nodig zijn waarbij vaak cofinanciering 

gevraagd wordt.

Wijzigen Statenvoorstel 2021BEM108 als volgt: 

Toevoegen nieuw beslispunt 1b en huidige beslispunten 1b, 1c en 1d om te nummeren:

€ 22.500.000 te storten in een nieuwe reserve Groei Utrecht, te bestemmen voor (co-)financiering 

van toekomstig infrastructurele investeringen.

Toevoegen aan beslispunt 1c een nieuw beslispunt vii:

€ 10.023.000 volgens dekkingsvoorstel Reserve Utrecht Groeit

Toevoegen aan beslispunt 3 een nieuw beslispunt b:

Het College van GS opdracht te geven in de programmabegroting 2022-2025 uitgewerkte voorstellen 

te presenteren die invulling geven aan de voorgestelde incidentele besparingsopgave in de periode 

2022-2025 van totaal € 12,477 miljoen op de materiële en personele budgetten

Vincent Janssen, VVD



Dekkingsvoorstel Reserve Utrecht Groeit

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Incidenteel / 

Structureel

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Post 1b. coordinatieposten gemeentelijke ruimtelijke visies 460 460 incidenteel

Incidenteel extra budget voor Omgevingswet (300k in 2022, 

begroting 2021): bedrag is dubbelop t.o.v. overige uitbreiding

300 Incidenteel

Programma 2 Landelijk gebied

Geen projectleider bomen 110 110 Incidenteel

Geen aanleg bos op provinciale grond (5ha)

Nb. op 5 hectare kun je ook ca. 125 huizen bouwen.

200 200 Incidenteel

Bomen in landelijk gebied (kunnen mensen ook prima zelf 

bekostigen van de besparing op opcenten)

80 80 Incidenteel

Pilots voedselbossen / agroforestry (geen provinciale kerntaak) 120 120 Incidenteel

Geen pilot alternatief verwilderde katten 110 110 Incidenteel

Voedselagenda schrappen 300 300 Incidenteel

Voedselagenda (kaderbrief 2021): geen kerntaak / geen prioriteit 100 100 Incidenteel

Landbouwcoaches 533 Incidenteel



Programma 3 Bodem, water en milieu

Sport en bewegen: sport geen provinciale taak 295 245 245 245 Incidenteel

Provinciaal sportakkoord (kaderbrief 2021) 100 100 Incidenteel

Programma 7 Cultuur en erfgoed

NHW incidenteel 11 miljoen (begroting 2020), binnen de kaders van 

afspraken met andere overheden.

1.000 1.000 1.000 1.000 Incidenteel

Programma 9 Bestuur

Sociale agenda 200 200 Incidenteel

Sociale agenda en regenboogprovincie (kaderbrief 2021) 300 300 Incidenteel

Alle programma’s

Bezuiniging op materiële en personele uitgaven op basis van ‘oud-

voor-nieuw’, herpriortering en heroverweging coalitieakkoord.

5000 4000 2000 1477 Incidenteel

Subtotaal 8.808 7.625 3.345 2.745

Totaal 22.500


