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1.37 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 205 9 - Bestuur Bij de effectindicator Opkomst verkiezingen is specifiek gekozen voor de provinciale 

verkiezingen. Andere provincies maken ook percentage van GR, TK en EK zichtbaar. 
Dat geeft een breder beeld dan sec het percentage voor onze verkiezingen. Wat 
verklaart deze keuze? 

De door u genoemde indicator betreft een verplichte indicator op grond van het BBV (no.11). Daarin is 
aangegeven dat de opkomstcijfers voor de verkiezingen van de TK, PS en gemeenteraden dient te 
worden weergegeven. We zullen dit herstellen via een erratum op de Begroting 2022. 

1.39 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 10 - Algemene vraag De BBV-indicatoren zijn wel opgenomen, maar niet als zodanig zichtbaar als 
verpliChte BBV-indicator. Is daar reden voor? Zo niet, dan hebben wij voorkeur voor 
zichtbaar maken. 

De BBV-indicatoren zijn herkenbaar aan de notatie "(V-x)" achter de betreffende indicator, waarbij x een 
getal bevat van 1 t/m 11. Er zijn namelijk 11 verplichte indicatoren vanuit het BBV: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040204/2017-11-16

1.40 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 172 7 - Cultuur & Erfgoed pag 172: Prestatieindicator Cultuureducatie staat op 90%, en onder 'beoogd resultaat' 
staat "op 75% van de basisscholen" - wat verklaart dit verschil? 
Bij dit resultaat worden "Utrecht en Amersfoort buiten  beschouwing gelaten".   
Is er geen korrelatie met de cultuureducatie in deze 2 steden vanuit onze provinciale 
doelstelling? 

Cultuureducatie wordt uitgevoerd door onze provinciale partner Kunst Centraal.  Zij hebben 3 
programma’s voor het primair onderwijs: Het Kunstmenu, het cultuurprogramma en het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit. De indicatoren zijn als volgt opgebouwd: Op 75% van de basisscholen in 
de provincie Utrecht (m.u.v. Utrecht en Amersfoort) heeft Kunst Centraal het Kunstmenu uitgevoerd. Op 
56% van de basisscholen in de provincie Utrecht (m.u.v. Utrecht en Amersfoort) heeft Kunst Centraal 
het cultuurprogramma uitgevoer. Vanuit programma Cultuureducatie met kwaliteit zijn scholen 
ondersteund bij het versterken van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en de 
professionalisering van leerkrachten. Dit betekent dat overall 90% van de basisscholen producten 
afneemt en/of participeert in één of meerdere programma’s van Kunst Centraal. Tussen de 56% en de 
75% zit dus gedeeltelijk overlap. Wat betreft het primair onderwijs is het inderdaad zo dat er geen 
korrelatie is tussen de provinciale doelstelling en cultuureducatie in deze steden. De twee steden 
organiseren cultuureducatie voor het PO zelf, via hun stedelijke instellingen. Er is wel afstemming 
tussen Kunst Centraal en deze instellingen. De inzet voor het voortgezet onderwijs is wel gericht op 
Utrecht en Amersfoort.

1.41 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 175 7 - Cultuur & Erfgoed BBV-indicator Restauratievolume (% Rijksmonumenten weergegeven naar de staat
van het casco) - missen we. Of is deze niet verplicht? 

Deze is per abuis weggevallen; dit zal middels een erratum worden hersteld

1.42 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 281 9 - Bestuur Onder "Verbonden Partijen" - een vraag over Het Utrechts Archief. Onder "financiele 
en inhoudelijke ontwikkelingen" staats niets vermeld. Er staan wel wijzigingen op 
stapel, nu het Rijk zeer wrs uit de regeling zal stappen. Waarom staat dit hier 
vermeld? 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aangegeven per 1 januari 2024 uit  de 
gemeenschappelijke regelingen(GR) van de Regionale Historische Centra (RHC’s) te willen treden; 
waaronder ook Het Utrechts Archief (HUA). Na uittreding wil de minister van OCW via een 
delegatiebepaling in de nieuwe Archiefwet de verantwoordelijkheid van de minister voor de papieren 
rijksarchieven over dragen aan de RHC’s (waaronder het HUA) en de financiële bijdrage na het 
uittreden voort zetten in de vorm van een specifieke uitkering (artikel 15a van de Financiële 
Verhoudingswet). Op dit moment is het nog niet precies duidelijk wat de financiële en juridische 
consequenties zijn van de uittreding. Om hier aandacht voor te vragen hebben de RHC’s een brief 
gestuurd. Ook vraagt het HUA hier zelf aandacht voor in een separate brief aan OCW. Deze brieven zijn 
ter informatie aan de Staten gestuurd samen met het memo ‘Ontwikkelingen Het Utrechts Archief’ d.d. 
20 april 2021. Op deze brieven is nog geen formeel schrijven van de minister ontvangen. OCW voert nu 
gesprekken over de uittreding met een delegatie bestaande uit een aantal bestuurders van de RHC’s. 
De GR HUA is hierin vertegenwoordigd door wethouder Voortman van de gemeente Utrecht. De 
uittreding van OCW uit de GR HUA wordt uiteindelijk afgedaan door het Algemeen Bestuur van de GR 
HUA zelf. Het bestuur probeert de juridische en financiele impact van de uittreding zo goed mogelijke in 
beeld te brengen. Ook al is er nog veel onduidelijk over de uiteindelijke uittreding van het Rijk, het was 
goed geweest dit bij de 'inhoudelijke ontwikkeling' op pagina 281 te vermelden. Hier zullen we volgende 
keer aandacht voor hebben.

1.43 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 271 10 - Algemene vraag Bedrijfsvoering werkt aan een vastgoedstrategie voor alle kantoorlocaties en de 
provinciale organisaties. Wordt PS geinformeerd via de MIP / MOP, of anderszins (bijv 
via een SB / SV )

Als de strategie door GS is uitgewerkt en vastgesteld, wordt PS hierover met een statenbrief 
geïnformeerd. Indien uit de vastgoedstrategie investeringen naar voren komen, zal aan uw staten een 
kredietvoorstel worden gedaan. Dit gebeurt middels een Statenvoorstel.

1.44 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 265 10 - Algemene vraag Mbt Informatieveiligheid staat vermeld dat PS minimaal 2 x per jaar wordt 
over de voortgang van dit onderwerp. Wanneer is de agendering daarvan voor 2e 
briefing 2021 en voor de 2 x in 2022 ? 

Vanaf 2021 wordt ieder kwartaal een Statenbrief gemaakt over de "Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede 
Verbeterprogramma's". Vaker dus dan het minimum dat in de begrotingstekst staat. Het programma 
Informatieveiligheid & Privacy (IV&P) is hier onderdeel van. In oktober / november wordt deze 
Statenbrief over het derde kwartaal van 2021 verstuurd, begin 2022 over het vierde kwartaal van 2021. 
Vooralsnog wordt een zelfde ritme beoogd voor 2022; een informerende brief na de afloop van het 
kwartaal. Het is aan uw staten om de brief eventueel op te waarderen voor bespreking.
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1.45 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 263 10 - Algemene vraag mbt Prestatieindicator 1 Afgehandelde Subsidieaanvragen: voor 2022 staat er 80%. 

wat is de argumentatie voor 80%; is een hoger percentage 
(wat in onze ogen zeer gewenst is) niet haalbaar voor 2022, en waarom niet?

In de streefwaarden, wordt rekening gehouden met een ingroei van het percentage. De reden waarom 
voor 2022 gewerkt wordt met 80%, is dat de realisatie tot op heden lager ligt. In 2020 was de tijdige 
afhandeling bijvoorbeeld 43% van de subsidieaanvragen. In de praktijk is gebleken dat het voor ons niet 
haalbaar is om subsidieaanvragen binnen een termijn van 8 weken af te handelen. Dit is de huidige 
afhandelingstermijn in de Algemene subsidieverordening. Andere provincies werken doorgaans met 13 
weken. In december 2021 bespreekt PS een voorstel voor een geactualiseerde Algemene 
subsidieverordening, waar GS zal voorstellen de termijn aan te passen. Daarnaast is het huidige 
werkproces nog hoofdzakelijk een papieren werkstroom en daarmee arbeidsintensief. In 2022 staat de 
digitalisering van het werkproces gepland, waarmee verwacht wordt dat meer subsidieaanvragen in de 
daarvoor gestelde afhandelingstermijn kan worden afgedaan. U wordt over de voortgang van deze 
digitalisering per kwartaal gerapporteerd via het Programma BV Beter. Vandaar de ingroei van 80% in 
2022, en met tussenstappen in 2023 (90%) en 2024 (95%) uiteindelijk naar 100% in 2025. 

1.46 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 184 8 - Economie De (BBV)-indicatoren 4 en 5 (brp en werkgelegenheid) krijgen een hogere informatie- 
waarde, wanneer peildatum en percentage Nederland wordt toegevoegd. Kan dat  
toegevoegd worden in navolgende P&C-producten? 

Deze indicatoren zijn verplicht obv BBV (Besluit Begroting en Verantwoording, voorschriften vr lagere 
overheden tav P&C. Opnemen van een benchmark met Nederland kan. Tav peildatum: bij brp en netto 
arbeidsparticipatie gaat het om gemiddelden over een heel jaar genomen. Een peildatum is niet op te 
nemen. 

1.49 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 10 - Algemene vraag We zien in de Begroting geen tekst opgenomen over de transformatie naar Netwerk 
Omgevingsgericht werken, en het in kaart gaan brengen van de gevolgen bij 
doorwerking voor organisatie (processen, structuur, cultuur), P&C-producten en de 
bestuurlijke en politieke wijze van besluitvormingsprocessen. Tijdig voorsorteren lijkt 
ons van belang. 

Eens, tijdig voorsorteren op de veranderingen die omgevingsgericht werken met zich meebrengt is 
zeker van belang. Het netwerk Omgevingsgericht Werken (in 2021 al gestart en toen in de begroting 
aangekondigd) jaagt dit proces continu aan, samen met een aantal andere organisatieonderdelen. De 
knelpunten en kansen die meer omgevingsgericht (gebiedsgericht en integraal) werken met zich 
meebrengt, worden ondermeer in halfjaarlijkse werkbijeenkomsten en in andere dialoogmomenten 
(zoals de PUBbijeenkomst op 1 september en de informatieve werksessies vanuit het programma 
Invoering Omgevingswet) met het CMT, GS en PS besproken en geadresseerd.

1.51 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 8 - Economie Is de vertraging in het proces Transitie van de recreatieschappen (en  
liquidatie RMN ) al verwerkt in de begroting (kosten, risico's)? 

In de meerjarenbegroting waren al extra middelen opgenomen voor het transitieproces. Die zijn ook in 
2022 nog beschikbaar.

1.52 CU Nelly de Haan BEM Programmabegroting 1 - Ruimtelijke ontwikkeling

We komen (de pilots van) de paraplu Vliegwiel van Gemeenschapskracht niet  
meer als concept tegen. Wat is de status ervan, wat is de precieze 'landing' ervan  
provnciaal beleid / programma's, conform de toezegging destijds van gedep v M

De inzet van de provincie ten behoeve van de pilots had nadrukkelijk de vorm van een experiment, dat 
een beperkte en eindige looptijd had. De oogstavond was hier de afronding van. Een van de 
aanbevelingen van het Vliegwiel was om dergelijke ondersteuning van maatschappelijke initiatieven 
niet meer als tijdelijk experiment vorm te geven, maar als structurele inzet vorm te geven. Dat betekent 
iets voor onze gehele bedrijfsvoering, en via verschillende invalshoeken zijn we aan het verkennen of 
en hoe dit vorm kan krijgen in het meer Omgevingsgericht Werken. Dit gebeurt onder andere via de lijn 
van het programma participatie en in het verbeteren van het proces van Omgevingsgericht Werken. 

1.108 D66 Erwin Kamp BEM Programmabegroting 7- Cultuur In welke mate zit er nog financiële ruimte in de begroting om bijvoorbeeld vanuit 
corona gelden theaters te ondersteunen bij het verbeteren van hun 
luchtverversingssysteem zoals bijvoorbeeld ook bij scholen gebeurd?

Er is op dit moment geen zicht op de aantallen theaters en instellingen  waar dit speelt. Laat staaan 
welke middelen hiervoor benodigd zijn. De inventarisaties bij sector en gemeenten ter voorbereiding op 
de invulling van het Steunpakket brachten dit niet als knelpunt aan het licht. In het Steunpakket Cultuur 
en Erfgoed zit nu niet meer genoeg ruimte om daar significant invulling aan te geven bovendien zijn 
gemeenten primair verantwoordelijk voor de huisvesting van gemeentelijke voorzieningen zoals het 
theater. Het bijdragen aan het aanpassen van deze installaties van culturele voorzieningen past niet bij 
onze provinciale rol. Wij hebben hier dan ook geen specifieke middelen voor.

1.109 D66 Erwin Kamp BEM Programmabegroting 7- Cultuur Bij dit programma stelt u voor de indicator 7.3 NHW en ruimtelijke kwaliteit aan te 
passen (pag. 32). De indicator wordt vereenvoudigd waarop u als argumentatie geeft 
dat deze daardoor beter is te monitoren. Is dit niet een wat vreemde redenering? Dit 
omdat de oorspronkelijk tekst bij de indicator SMART is geformuleerd (bij tenminste 3 
aandachtsgebieden met 30% in 2024). Graag een nadere toelichting hierop.

Aanleiding voor de wijziging van de indicator is de toezegging om deze aan te passen aan het nieuwe 
programmaplan dat in juli 2021 is vastgesteld. De oude indicator gaat alleen in op de ruimtelijke 
kwaliteit. De doelstelling van het nieuwe programma is echter breder, namelijk: de Hollandse 
Waterlinies verder ontwikkelen als aanjager van ruimtelijke kwaliteit en inzetten als inspiratiebron. Het 
laatste heeft ook betrekking op de beleving van het cultureel erfgoed en landschap via recreatie en 
toerisme. Daarnaast is het aantoonbaar maken van een procentuele groei van de ruimtelijke kwaliteit in 
een gebied te ambitieus gebleken. De inzet die nodig is om een dergelijke monitoring mogelijk te 
maken is buitenproportioneel. Het is daarbij ook lastig om de bijdrage van andere programma’s, 
partners en andere externe factoren te scheiden. Met de nieuwe indicator kunnen we beter inzicht 
geven door alle projectresultaten te koppelen aan de programmadoelstellingen.
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1.110 D66 Erwin Kamp BEM Programmabegroting 7- Cultuur Afgesproken met PS is dat per begrotingsjaar minimaal een tweetal projecten op het 

terrein van immaterieel erfgoed worden uitgevoerd. Ik lees daar nu niets over. Wat 
gaan we op het terrein van immaterieel erfgoed in 2022 in uitvoering brengen?

De indicator voor het aantal ondersteunde projecten immaterieel erfgoed is op basis van het door PS 
vatsgestelde Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023: minstens twee projecten in de gehele 
beleidsperiode, dus niet per jaar. In het kader van de begroting wordt daarover niet gerapporteerd. De 
verwachting is overigens dat dit aantal ruim zal worden gehaald. In 2021 is een bijdrage geleverd aan 
het immaterieel erfgoed van de Varsity (traditionele roeiwedstrijd tussen Nederlandse universiteiten) en 
voor 2022 zijn projecten met betrekking tot diverse ambachten in beeld voor ondersteuning.

1.111 D66 Erwin Kamp BEM Programmabegroting 8- Economie Het programma Recreatie Toerisme 2022-2025 is eind 2021 vastgesteld (pag. 197). 
Tevens lees ik op de website van de Provincie Utrecht de omgevingswetprogramma 
Recreatie Toerisme 2022-2025 van 21 september tot 1 november a.s. ter inzage ligt. 
In welke mate beïnvloeden beide programma’s elkaar? Is er verschil tussen beiden?

Dit betreft hetzelfde programma. Het Programma Recreatie en Toerisme is een uitvoeringsprogramma 
onder de Omgevingswet, en wordt na ter inzagelegging en verwerking van reacties vastgesteld. 
Vaststelling staat  nog gepland in 2021.

1.112 D66 Erwin Kamp BEM Programmabegroting 8- Economie Hoe wordt voorzien in het onderhoud en het finetune van voetpaden van het 
wandelnetwerk in de omgevingswetprogramma?

Het onderhoud van voetpaden is aan de eigenaar. Indirect leveren we een financiële bijdrage, via RMN, 
LEU of beheerssubsidies aan particulieren. Routenetwerken worden periodiek geactualiseerd; dan gaat 
het om ligging van de route en bebording. Die rol heeft het Routebureau.  Beide aspecten komen aan 
de orde in het nieuwe recreatie- en toerismeprogramma

2.3 JA21 Ted Dinklo BEM Programmabegroting 172 7 - Cultuur & Erfgoed Volgens de begroting 2021 worden alle bibliotheken ondersteund bij innovatieve 
projecten maar volgens de begroting 2022 is dat percentage 85%? Hoe moet ik dat 
verschil interpreteren?

In de begroting 2021 en 2022 is er aangegeven alle 9 bibliotheken door BiSC worden ondersteund bij 
innovatieve projecten en ontwikkelingen die eraan bijdragen dat bibliotheken toegankelijk blijven voor 
de inwoners van de provincie Utrecht. De reden dat er voor 2021 een percentage van 85 % is genoemd 
en voor 2022 een percentage van 100 % heeft te maken dat door Covid-19 de bibliotheken in 2021 een 
tijd gesloten zijn geweest en daardoor niet alle projecten volledig van de grond zijn gekomen in dat jaar. 
Alle 9 bibliotheken worden in 2021 wel ondersteund door BiSC bij innovatieve projecten, maar niet alle 
projecten die voor dat jaar op de planning staan, zullen ook dat jaar worden afgerond. Een deel van de 
projecten loopt door in 2022. Vandaar het percentage 85 % in 2021. In 2022 worden daarnaast ook 
nieuwe en vervolgprojecten gestart, die naar verwachting wel in dat jaar worden afgerond. Vandaar het 
percentage van 100 % voor het jaar 2022.

2.4 JA21 Ted Dinklo BEM Programmabegroting 172 7 - Cultuur & Erfgoed Zowel in 2021 als in 2022 worden de negen bibliotheken ondersteund bij innovatieve 
projecten. Zijn dit dezelfde of zijn dit nieuwe projecten? En kan hier meer inzicht in 
worden gegeven wat voor projecten dit zijn?

Voor een deel zijn dit projecten die in meerdere fasen over meerdere jaren lopen, voor een deel zijn het 
nieuwe projecten.
In 2020 is bijvoorbeeld gestart met de ontwikkeling van een informatiesysteem voor taalhuizen (CRM 
systeem) om gebruikers van taalhuizen beter en eenduidiger te registreren en te volgen. Na de uitrol 
hebben in 2021 meer bibliotheken besloten om zich hier bij aan te sluiten en dit bij de taalhuizen waar 
zij bij zijn aangesloten te implementeren. Een ander project is bijvoorbeeld het ondersteunen van 
bibliotheken bij de ontwikkeling van de maatschappelijke-educatieve bibliotheek.

2.5 JA21 Ted Dinklo BEM Programmabegroting 174 7 - Cultuur & Erfgoed op pagina 174 staat beschreven dat het de ambitie is meer mensen deel te laten 
nemen aan kunst en cultuur? Welke indicator wil de provincie hierop in gaan zetten 
zodat duidelijk is dat dat doel gehaald wordt?

Zoals uit het benoemd 'beoogd resultaat' op deze pagina staat aangegeven, werken we in 2022 de 
aanpak voor cultuurparticipatie nog verder uit. De ambitie om meer mensen deel te laten nemen is een 
“meta doel”. Die aanpak voor verdere uitwerking zal zich vooral richten op de infrastructuur. Een 
effectindicator waarbij we het aantal deelnemers meten, ligt dan ook niet voor de hand. we zullen in de 
uitwerking met gemeenten bekijken hoe deelname meer zichtbaar gemaakt kan worden

2.6 JA21 Ted Dinklo BEM Programmabegroting algemeen 7 - Cultuur & Erfgoed in de  begroting over 2021 en 2022 ontbreekt BBV indicator 9 het percentage 
monumenten dat in matige/ slechte staat is. Zou deze opgenomen kunnen worden 
inclusief de streefwaarden voor 2021, 2022 en verder

Deze is per abuis weggevallen; dit zal middels een erratum worden hersteld.

2.46 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting 171 7 - Cultuur & Erfgoed In de 2e alinea staat dat door de COVID-19 crisis de samenwerking met gemeenten 
en de sector sterker is dan ooit. In de 3e alinea staat dat door de corona-crisis we ons 
extra moeten inspannen om die smenwerking met gemeenten en de sector te 
verwezenlijken. Waar is de inspanning op gericht als de samenwerking sterker is dan 
ooit?

Door de COVID-crisis is er veel afstemming, ambtelijk en bestuurlijk, onstaan over de invulling van de 
steunmaatregelen; het netwerk is daar echt door vertsterkt. Dat is bedoeld in de 2de alinea. In de 3de 
alinea staat  "We richten ons in het bijzonder op cultuureducatie, bibliotheken, festivals en het in 
samenwerking met gemeenten verstevigen van het cultuurprofiel van Utrecht. Door de corona-crisis 
zullen we ons extra moeten inspannen om dit met alle partners te verwezenlijken ".  Er wordt dus 
gedoeld op extra inspanningen om gezamenlijk het cultuurprofiel te verstevigen en daarmee de COVID-
crisis teboven te komen. Dat we inmiddels al een stevig netwerk hebben helpt daar alleen maar bij.

2.47 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting 172 7 - Cultuur & Erfgoed De streefwaarde van prestatie indicator 2, Bibliothekennetwerk, verschuift van 2021 
naar 2022 van 85 naar 100%. Waardoor kan dit worden gerealiseerd? Wat verandert 
er/ is er veranderd?

In de begroting 2021 en 2022 is er aangegeven alle 9 bibliotheken door BiSC worden ondersteund bij 
innovatieve projecten en ontwikkelingen die eraan bijdragen dat bibliotheken toegankelijk blijven voor 
de inwoners van de provincie Utrecht. De reden dat er voor 2021 een percentage van 85 % is genoemd 
en voor 2022 een percentage van 100 % heeft te maken dat door Covid-19 de bibliotheken in 2021 een 
tijd gesloten zijn geweest en daardoor niet alle projecten volledig van de grond zijn gekomen in dat jaar. 
Alle 9 bibliotheken worden in 2021 wel ondersteund door BiSC bij innovatieve projecten, maar niet alle 
projecten die voor dat jaar op de planning staan, zullen ook dat jaar worden afgerond. Een deel van de 
projecten loopt door in 2022. Vandaar het percentage 85 % in 2021. In 2022 worden daarnaast ook 
nieuwe en vervolgprojecten gestart, die naar verwachting wel in dat jaar worden afgerond. Vandaar het 
percentage van 100 % voor het jaar 2022.
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2.48 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p.175/ hoofdstuk 7.2 7 - Cultuur & Erfgoed Na 2023 wordt een daling van materiele lasten voorzien. Graag een toelichting 

daarop: wat verandert er?
Het cultuur- en erfgoedprogramma "Voor Jong & Altijd" betreft de jaren 2020 t/m 2023. Dat betekent dat 
de middelen die voor die periode zijn toegevoegd aan de structurele middelen, na die periode vervallen. 
Dat verklaart het lagere bedrag na 2023. Er zal tijdig een evaluatie van het huidige programma en een 
opvolgend programma volgen, met verwerking in de Kadernota voor 2024

2.49 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p.176/ hoofdstuk 7.3 7 - Cultuur & Erfgoed Bij prestatieindicator 1. is in de 3e kolom waarschijnlijk 'cijfer' bedoeld i.p.v. '%'? Dit klopt; de eenheid bij deze indicator moet niet % maar 'cijfer 'zijn. Dank voor de scherpte.  We nemen 
dit op in een erratum.

2.50 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p.180/hoofdstuk 7.3.2 7 - Cultuur & Erfgoed Bij het beoogd resultaat staat als eerste dat begin 2022 het GO Hollandse Waterlinies 
wordt opgericht. PS heeft in 2020 ingestemd met deze oprichting. Waarom in 2022 en 
niet in 2021? PS2020BEM09, p.1:   Alle vier de provincies nemen tegelijk, voor de 
zomer 2020, het besluit over de oprichting zodat na het verkrijgen van de 
Werelderfgoedstatus alles klaarstaat om zo snel mogelijk als één siteholder te kunnen 
opereren.

Voor de zomer 2021 is in beeld gebracht welke vervolgbesluiten genomen moesten worden. Dit leidde 
tot het voortschrijdend inzicht dat een start in 2022 logischer was dan een zo spoedig mogelijke start. 
De inschrijving op de werelderfgoedlijst was immers tot 26 juli hoogst onzeker. Het is administratief 
logischer, eenvoudiger en efficiënter om het gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies (GO-
HWL) formeel te starten met een nieuw boekjaar. Daarnaast was er onvoldoende ambtelijke capaciteit 
beschikbaar om de oprichting van het GO-HWL eerder voor te bereiden vanwege ziekte-uitval en de 
focus op de finale besluitvorming rond de voordracht in de zomer bij de Werelderfgoedcomité. Ook de 
vervolgbesluiten moeten door alle vier provincies afzonderlijk genomen worden. We kiezen hier voor 
zorgvuldigheid boven snelheid. Er gaat ook niets mis met een latere formele start. De huidige 
Liniecommissie fungeert nu de facto als siteholder Hollandse Waterlinies en gaat begin januari op in de 
formelere structuur van het GO-HWL.

2.51 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting 181/ hoofdstuk 8 8 - Economie De organisatie wordt uitgebreid met 100 fte; met hoeveel fte is het team EZ 
uitgebreid?

Het team EZ heeft de afgelopen jaren een flinke reorganisatie ondergaan, waarbij er mensen zijn 
overgegaan naar de ROM (=afname van het team) en er 6 nieuwe beleidsmedewerkers zijn 
bijgekomen, waarvan 5 uit de 100 fte, en de onderzoekscoordinator is overgenomen van de EBU. 

2.52 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting 183/ hoofdstuk 8.1 8 - Economie De personele lasten dalen de komende jaren, voor de materiele lasten en de 
subsidies wordt de komende jaren een forse stijging voorzien. Wat veroorzaakt de 
stijging? En hoe vindt een goede sturing daarop plaats met minder inzet van 
personeel?

Er is in de afgelopen jaren een aantal grote beleidsvoorstellen ontwikkeld en door PS vastgesteld. Denk 
aan het opzetten van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij - ROM Regio Utrecht, Utrecht Talent 
Alliantie en Intensivering en verduurzaming Bedrijventerreinen). Bij de uitvoering van deze voorstellen 
wordt gebruik gemaakt van uitvoeringskracht van anderen, zoals de ROM en de OMU. Bovendien zijn 
er collega's over gegegaan naar de ROM, waardoor zij eerst op het personele budget van de provincie 
drukten en in het vervolg op het materiele budget (subsidie aan ROM).

2.53 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p.187/188/ hoofdstuk 8.2 8 - Economie Op p.188 wordt aangegeven dat aanscherping van het economisch profiel van de 
regio nodig is. De aanscherping wordt als resultaat genoemd. Welke activiteiten 
worden daarvoor uitgevoerd? En, een profiel wordt ook zichtbaar door met wie je 
samenwerkt. In vervolg op de Economische Visie komt GS nog met een memo over 
economische samenwerking over de regio- en landsgrenzen heen, als invulling van de 
motie Utrecht is geen eiland (2020). Vooruitlopend daarop, zouden we graag in 1 zin 
lezen hoe samenwerking wordt benut bij de aanscherping van het profiel.

Het profiel wordt aangescherpt in samenwerking met de grote gemeenten van de provincie en de EBU 
en de ROM. In de EBU zijn ook grote bedrijven en kennisinstellingen vertegenwoordigd. Daarbij wordt 
samengewerkt met een bureau gespecialiseerd in branding. Het goede netwerk van ondernemers en 
onderzoekscentra (en de samenwerking binnen dit netwerk) is een kracht van de Regio Utrecht en die 
kracht wordt in de zoektocht naar het aangescherpte profiel dan ook zeker worden meegenomen. GS 
heeft uw motie "Utrecht is geen eiland" scherp op het netvlies. Eerder dit jaar hebben wij u bericht 
welke activiteiten wij en de ROM ondernemen richting andere provincies, en met name iin de 
samenwerking met Duitsland en België. U vond deze informerende brief toen nog niet voldoende en GS 
heeft aangegeven hier later op terug te komen. Door onze inzet op met name de UTA, beleid voor 
intensivering en verduurzamen bedrijventerreinen, vitaliteit binnensteden en dorpskernen, de ROM, 
MKB familiebedrijven, het regionaal progammeren, het Sciencepark en startup beleid is dit tot op heden 
nog niet gelukt en verwachten wij hier in het eerste halfjaar van 2022 op terug te komen. Overigens 
ondersteunt de ROM Trade afdeling bedrijven op dagbasis ook bij hun verzilvering van kansen in het 
buitenland. En werkt de provincie in IPO verband mee aan de bovenregionale aanpak voor economisch 
herstel.     

2.54 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p.191/ hoofdstuk 8.3.1. 8 - Economie In de andere paragrafen van het programma wordt prettig concreet de beoogde 
resultaten weergegeven. Welke zijn dat bij dit meerjarendoel?  

Het budget binnen dit beleidsdoel is vooral bedoeld voor het ondersteunen van incubators die op hun 
beurt het 'ecosysteem' voor startups versterken. Dat maakt het lastig om de beoogde resultaten meer 
SMART te maken. Overigens verwijzen we in dit kader wel naar de opgenomen indicator op pagina 
190, waarin ons doel naar voren komt dat het jaarlijks aantal nieuwe startups stijgt van 60 in 2021 naar 
80 vanaf 2025. Bovendien zijn we voor 2022 vooral aan het kijken hoe we dit écosysteem' van 
Incubators en de (nieuwe) ROM Regio Utrecht nog meer in samenhang kunnen organiseren en 
financieren. We willen de MIT regeling die we samen met EZK hebben en de nieuwe middelen vanuit 
"Kansen voor West 2021-2027' hierop goed laten aansluiten. Hierbij moeten we steeds goed bewaken 
dat bij onze ondersteuning van het ecosysteem voor startups geen sprake is van staatsteun. De laatste 
bullet dekt dus wel de lading.

2.55 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p.195/ hoofdstuk 8.4.1 8 - Economie Kan het beoogd resultaat Toepassen van het koopstromenonderzoek worden 
geconcretiseerd?

Uit het koopstromenonderzoek blijkt hoe winkels en winkelgebieden functioneren in de provincie en de 
verschillende gemeenten. De resultaten uit het onderzoek kunnen gebruikt worden voor plannen om 
binnensteden en dorpskernen aantrekkelijk te houden en zijn daarbij vooral voor de verdere 
beleidsvorming van onszelf maar zeker ook van gemeenten van groot belang.

2.56 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p.196/ hoofdstuk 8.4.2 8 - Economie "We geven aan welke stappen zij moeten zetten bij het ontwikkelen of herontwikkelen 
van nieuwe werklocaties." Gaat het bij deze stappen om het proces of om het 
resultaat (in relatie tot de doelen die in de voorvorige zin worden benoemd?

Het gaat hier om beiden. In een uitgifteprotocol willen we de processtappen richting betere benutting 
van bestaande bedrijventerreinen of ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen vastleggen. Net als de 
inhoudelijke randvoorwaarden/vereisten bij intensivering/verduurzaming of nieuwe aanleg van 
bedrijventerreinen.
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2.57 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p.196/ hoofdstuk 8.4.3 8 - Economie In de opsomming van specifiek gebiedsgericht accountmanagement staat Utrecht 

West niet, dat met amendement A35 in de programmabegroting 2021 is toegevoegd. 
Hoe wordt dit hersteld?

In de praktijk is er vanuit team economie veelvuldig contact met Utrecht West, temeer omdat daar veel 
ontwikkelingen spelen rondom de maakindustrie en personeelstekorten, bijvoorbeeld rond de 
Technohub in Woerden. Voor de regio is er een eenduidig aanspreekpunt. Dus hoewel het in de praktijk 
gebeurt, had het goed geweest als Utrecht West expliciet was genoemd in de opsomming onder aan 
pagina 196. Zeker na het aangenomen amendement bij de begroting 2021. Wij zullen dit met een 
erratum toevoegen. Excuus. 

2.58 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p.197/hoofdstuk 8.4.3 8 - Economie Beoogd resultaat is dat voor tenminste 3 gebieden accountmanagers worden 
aangewezen. Dat impliceert dat deze er nog niet zijn, terwijl dit al een actie is in de 
programmabegroting 2021 (p.169 daarvan). In de Zomernota staat over dit 
beleidsdoel gemeld dat de voortgang geen afwijkingen kent die in de Zomernota 
toegelicht dienen te worden? Dus volgens de Zomernota zijn in 2021 in tenminste drie 
gebieden accountmanager(s) actief, en volgens deze begrotingstekst niet. Klopt dat, 
en zo ja, welke tekst klopt inhoudelijk, die van de Zomernota of van deze 
Programmabegroting? Of wordt bedoeld dat in 2022 voor een tweede groep van 
tenminste drie gebieden een accountmanager beschikbaar komt? En als dat het geval 
is, welke tenminste zes gebieden hebben dan eind 2022 een accountmanager?

In de praktijk wordt voornamelijk langs beleidsinhoudelijke sporen gebiedsgericht gewerkt: rondom 
bedrijventerreinen, innovatie, mkb en rondom onderwijs-arbeidsmarkt. De betrokken 
beleidsmedewerkers stemmen hiervoor goed af in de betreffende regio en binnen de provincie. De 
relevante gebieden hebben een duidelijk aanspreekpunt bij de provincie. Zo hebben wij opgevat dat we 
al werken in de lijn van accounthouders en geoordeeld dat geen sprake was van een afwijking die we in 
de zomernota zouden moeten vermelden. Op dit moment zijn wij, als gevolg van de reorganisatie van 
team economie en de komst van nieuwe mensen, bezig om opnieuw deze taken ook formeel belegd te 
krijgen binnen het team. Vandaar dat we in de begroting hebben opgenomen dat we dit in 2022 rond 
hebben. Het is overigens geen statisch aantal, als er gebieden zijn die speciale aandacht behoeven dan 
proberen we dit te organiseren.

2.59 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p.200/ 8.5.4 8 - Economie Een belangrijk argument van GS voor het geven van extra financiele ondersteuning 
aan de start van de Vuelta in 2022, was het werkgelegenheidsffect voor de horeca- en 
toerisme sector. Inmiddels lezen we in de media berichten over forse 
personeelstekorten in de horeca- en toerisme sector. Bijvoorbeeld restaurants zijn 
deels gesloten door gebrek aan personeel. Bij de behandeling van de HCA/UTA is 
door GS toegezegd dat als de horeca- en toerisme sector ook een sector met 
personeelstekorten zou blijken te zijn, het instrumentarium van de HCA/UTA ook 
wordt ingezet om die tekorten te verhelpen. Welke acties worden door GS 
ondernomen om te zorgen dat de horeca- en toerisme sector voldoende personeel 
heeft om ten volle economisch te profiteren van de start van de Vuelta in de provincie 
Utrecht? 

De extra vraag naar personeel in de horeca- en toerisme sector zijn de afgelopen tijd duidelijk zichtbaar 
geworden. Daarmee voegt deze sector zich in het rijtje van maatschappelijke sectoren die al langer te 
maken hebben met grote uitdagingen op het gebied van aantrekken en behouden van personeel. In 
tegenstelling tot sectoren als de zorg en onderwijs worden de personeelstekorten in de horeca- en 
toerisme sector beïnvloed door de conjunctuur en kennen ze ook seizoensinvloeden. Met de HCA/UTA 
werkt de provincie Utrecht toe naar voldoende gekwalificeerd arbeidsaanbod voor sectoren waar 
sprake is van structurele tekorten. In het komende maanden moet blijken of het tekort aan personeel bij 
de horeca structureel van karakter is, of meer incidenteel van aard. De sector is nu enkele maanden 
aan het herstarten na het (deels) stoppen van de lockdown maarregelen door COVID. We moeten deze 
ontwikkeling goed monitoren en voeren hiertoe binnenkort ook overleg met Koninklijk Horeca 
Nederland. Overigens richten we ons met de Utrecht Talent Alliantie juist op die delen van de economie 
waar als gevolg van extreme vraaguitval of extreme vraagtoename een nadruk ligt op duurzame 
inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen. We zien dat in de horeca en toerisme sector een groot 
beroep gedaan wordt op flexibele arbeid. Het belang van leven lang ontwikkeling is daarom bijzonder 
groot. De agenda is erop gericht om Leven Lang Ontwikkelen voor de gehele beroepsbevolking vanzelf 
sprekend te maken, onze specifieke aandacht gaat daarbij uit naar flexkrachten, praktisch opgeleid 
personeel en personeel werkzaam bij mkb-bedrijven. Daarom willen we de horeca- en toerisme sector 
ondersteunen bij het ontwikkelen van hun flexibele personeel om hun werkzekerheid substantieel te 
vergroten.

2.60 VVD Arthur Kocken BEM Programmabegroting p. 206/ hoofdstuk 9.1.2 Hoe gaat de CdK voor een feestelijke start van La Vuelta Holanda zorgen als de 
horeca- en toerisme ondernemers die van de start moeten profiteren geen personeel 
kunnen vinden om van de start een succes te maken?

Provincie Utrecht is als publieke partnerbetrokken bij de Vuelta. Een belangrijke pijler hierin is het 
aktivatieprogramma waarin ondernemers (vanuit de horeca en toersime maar ook het maatschappelijk 
cultureel veld)worden uitgenodigd om aktiviteiten te organiseren in het kader van de Vuelta. Vanuit de 
Vuelta vindt hier naast financiële ondersteuning ook vooral ondersteuning plaats als het gaat om 
promotie, het leggen van de verbindingen en het aanbieden van het netwerken. De ondernemers zijn 
hierin zelf verantwoordelijk voor het organiseren van o.a. personele bezetting. Enkele ondernemers uit 
het Vuelta Businesspeloton gaven aan de komst van de start van dit wielerevenement ook als een kans 
te zien opnieuw te benadrukken hoe leuk het is te werken in deze sector van horeca en recreatie. De 
verwachting is overigens dat dit volgend jaar niet tot problemen zal leiden en zowel de aanloop naar de 
Vuelta als de wedstrijd zelf een feest voor stad en regio gaat worden.

2.61 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting Statenvoorstel Hoe heeft het College vastgesteld dat alle posten binnen de begroting voldoen aan de 
eisen die het BBV, de financiële verordening en overige wet- en regelgeving stellen? 
Welke interne controles zijn hierop uitgevoerd, door wie en wat is er met de 
uitkomsten hiervan gedaan?

Bij de opstelling van de begroting worden door de betrokken collega's (financial controllers, business 
controllers, en financieel adviseurs) getoetst of de opgenomen bedragen voldoen aan de diverse 
financiële spelregels zoals u die noemt. Dit is onderdeel van hun professie. Opgemerkt zij dat voor 
begrotingsbedragen een minder strikte en volledige toets plaatsvindt dan het geval is bij de 
jaarrekening. Dat is ook verklaarbaar vanuit het gegeven dat het in de begroting gaat om inschattingen 
van verwachte bestedingen, en we ons daarbij dus niet kunnen baseren op vastgestelde feiten (zoals 
dat wel in de jaarrekening het geval is). En zoals mogelijk bekend vanuit het programma "Versterken 
Financiële Functie" worden er nu jaarlijks interne trainingen gegeven over het BBV en eventuele 
wijzigingen.

2.62 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting Statenvoorstel Zijn alle subsidies conform wet- en regelgeving juist verwerkt in de begroting inclusief 
een juiste toewijzing van lasten aan de begrotingsjaren? Hoe heeft u dit vastgesteld?

In de begroting is budget opgenomen voor verwachte uitgaven aan diverse kostencategoriën. Op 
voorhand is niet altijd aan te geven welke subsidies als een meerjarige projectsubsidie worden verstrekt 
omdat ze boven het grensbedrag van € 1,3 miljoen vallen (zie besluitpunt 2 van het statenvoorstel), 
waardoor het in die gevallen meerjarig verwerkt dient te worden. Dit is een wijziging in het BBV per 1 
januari 2021. Via tussentijdse bijstellingen op de begroting zullen dergelijke inzichten aan uw Staten 
worden voorgelegd in de vorm van een begrotingswijziging. 
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2.63 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting Statenvoorstel Zijn de kapitaallasten van alle geplande investeringen juist opgenomen in de 

begroting? Hoe heeft u dit vastgesteld?
Ja. Op basis van het MIP wordt door de betrokken ambtenaren, waaronder de financial controllers, een 
doorrekening gemaakt van de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. Dit wordt vervolgens vertaald naar 
de op te nemen budgetten in de begroting en meerjarenraming.

2.64 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting Statenvoorstel Zijn op investeringsbedragen de juiste indexen gehanteerd? Welke indexen zijn 
gehanteerd? Hoe heeft u dit vastgesteld?

In de reeds door uw Staten toegekende kredieten is, indien van toepassing, in het Statenvoorstel 
opgenomen welke index/peiljaar is gehanteerd. Op dit moment is er (nog) geen sprake van een 
standaardindexatie voor investeringen. Op dit moment voeren wij gesprekken met uw Staten over de te 
actualiseren Nota Investeren (2022). Hierin komt indexatie ook expliciet aan de orde en zullen wij 
voorstellen doen hoe en met welke uitgangspunten met toekomstige prijsstijgen om te gaan. 

2.65 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting Statenvoorstel Zijn op materiële uitgaven de juiste indexen gehanteerd? Welke indexen zijn 
gehanteerd? Hoe heeft u dit vastgesteld?

De algemene lijn is dat materiële budgetten niet standaard geindexeerd worden, behoudens de 
volgende uitzonderingen: de prijscompensatie van het contract met de OV-concessiehouders, de ons 
bekende contracten met derden waarin indexatie-afspraken zijn opgenomen, en de loon- en 
prijscompensatie van subsidies aan partnerinstellingen. 

2.66 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting Statenvoorstel Zijn ramingen van investeringen geactualiseerd bij het opstellen van de begroting? 
Wie heeft dit gedaan? Heeft dit geleid tot aanpassing van investeringsbudgetten? Zo 
ja, welke?

De ramingen zijn niet geactualiseerd bij het opstellen van de begroting . Daarom zijn er geen 
voorstellen voor aanvullend krediet voor lopende investeringen in het Statenvoorstel van de begroting 
2022 opgenomen. In de zomernota 2021 zijn wel actualisaties gedaan. In het bijbehorende 
statenvoorstel is expliciet opgenomen welke wijzigingen van kredieten het betreft.

2.67 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting Statenvoorstel Is van de incidentele lasten vastgesteld dat deze werkelijk incidenteel zijn? Welk 
beoordelingskader is hierbij gehanteerd? Heeft er overleg plaatsgevonden met de 
Minister van BZK / het Ministerie van BZK? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dit 
overleg?

Bij het opstellen van de Staat van incidentele baten en lasten hebben wij ons geconformeerd aan de 
betreffende notitie van de commissie BBV en de kaderstelling zoals opgenomen in onze financiële 
verordening. In december vorig jaar heeft PS de financiële verordening van de provincie Utrecht 
vastgesteld en in hoofdstuk 1 bij artikel s staat de defintie van incidenteel en structureel. De begroting is 
conform deze financiële verordening. Recentelijk is een Handreiking gepubliceerd door het vakberaad 
van financieel toezichthouders met daarin een nadere uitwerking (aan de hand van voorbeelden) over 
de incidentele baten en lasten. Deze handreiking hebben wij niet integraal kunnen toepassen op onze 
begroting 2022, vanwege de late publicatie. Daarnaast vindt nog overleg plaats met de accountant over 
de reikwijdte van deze handreiking en de eventueel daaruit voortvloeiende effecten. 
Het is tot op heden niet onze gewoonte om vooraf over de Begroting contact te hebben met het 
ministerie van BZK. Zij doen een toets op de door uw Staten vastgestelde begroting, op basis waarvan 
ze vervolgens een besluit nemen over het toezichtsregime.

2.68 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting Statenvoorstel Is van de liquiditeitsprognose vastgesteld dat deze realistisch is? Zoals op pagina 324 onder paragraaf 4.1.6 Geprognosticeerde balans is opgenomen, dient er een 
kanttekening gemaakt te worden in de prognose. In de paragraaf 3.2 financieringen op pagina 252 en 
253 is een correctie gemaakt om een realistischer beeld van de verwachte schuld te schetsen. En 
overigens valt of staat de uiteindelijke ontwikkeling van de liquiditeit met het daadwerkelijk realiseren 
van voorgenomen planningen rondom investereringen en activiteiten.

2.69 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting Statenvoorstel Hoe is de raming voor de opbrengsten Motorrijtuigenbelasting tot stand gekomen? Is 
hier interne controle op uitgevoerd? Door wie en wat waren daarvan de uitkomsten?

De raming is gebaseerd op de verwachte toename van de opbrengst per opcent zoals die in de 
circulaire van het Rijk is opgenomen, welke is gebaseerd op de opgave van de Belastingdienst. Deze 
raming wordt opgesteld door de financieel beleidsadviseur, en getoetst door de concernadviseur. 

2.70 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting Statenvoorstel Hoe is de raming van de uitkering uit het provinciefonds tot stand gekomen? Is deze 
raming gecontroleerd? Wat waren hiervan de uitkomsten?

De raming is gebaseerd op de bedragen zoals opgenomen in de meicirculaire 2021. De effecten uit de 
septembercirculaire zijn alleen vermeld in het Statenvoorstel vermeld, en konden niet verwerkt worden 
in de voorliggende begroting. Dit is overigens de standaard werkwijze. 

2.71 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting Statenvoorstel Zijn op personele uitgaven de juiste indexen toegepast? Hoe heeft u dit vastgesteld? De ontwikkeling van de personele kosten baseren we op de indexcijfers van het CPB. De verwachte 
kostenstijging ramen we bij de Algemene middelen als stelpost loon/prijscompensatie. Zodra er een cao 
is afgesproken wordt dit verwerkt via de planning- en controlcyclus voor de betreffende jaren. De laatste 
CAO afspraken lopen tot en met eind 2021. Er is een stelpost opgenomen voor de nog te maken 
afspraken voor 2022 en verder. Aangezien de onderhandelingen hierover nog moeten starten, kent 
deze inschatting natuurlijk altijd een onzekerheid.
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2.72 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting hoofdstuk 1 In de programmabegroting 2021 stond op pag. 7 de volgende passage: "Zoals eerder 

aangegeven, blijven we inzetten op organisatorische vernieuwingen en aanpassingen 
waarmee we onze organisatie versterken. Wij hebben de organisatie verzocht een 
aantal opties te onderzoeken met als insteek wendbaarder, robuuster en soepeler. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een meer gebundelde, gebiedsgerichte inzet van 
sectorale en/of programmabudgetten en een verdere verbetering van 
bedrijfsvoeringsprocessen. De uitwerking hiervan is nog niet gereed en vereist een 
zorgvuldige afweging. Dat proces is nu gestart. Bij de kadernota 2022 zullen wij aan u 
terugkoppelen welke voorstellen wij doen om de organisatie wendbaarder, robuuster 
en soepeler te maken en welke financiële gevolgen, incidenteel en structureel, 
hieraan verbonden zijn." Wat is de reden dat we hier nooit meer iets over gehoord 
hebben? Wat is de opbrengst geweest? Nu u een jaar later terugkijkt op deze 
passage, zou u hem weer zo opschrijven?

De focus lag in eerste instantie op het verbeteren en versterken van de financiële functie. Dat is gelukt. 
De achterstanden zijn ingehaald. We zijn qua informatiewaarde bij en ook beter gesteld voor analyse 
en interne 'challenge-gesprekken' over voortgang, realisme planningen en optimalisatie. Die interne 
gesprekken vinden momenteel ook plaats. In een continue proces. Momenteel is het programma 
BVBeter gaande, waar ook de andere bedrijfsvoeringsprocessen worden doorgelicht om vervolgens 
deze processen te optimaliseren. De door u aangehaalde passage uit de begroting 2021 is dus nog 
steeds actueel. De passage hadden we opnieuw zo opgenomen, maar wij zouden een andere planning 
hebben afgegeven. We zijn op dit punt minder ver dan wij toen dachten/ hoopten/ wilden uitstralen. Bij 
de Kadernota 2022 heeft uw staten Motie 69 "financieren met focus en visie" aangenomen. Het college 
kon deze motie omarmen, omdat ook GS van mening is dat wij op dit punt nog verbeterslagen te maken 
hebben. 

2.73 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting Statenvoorstel Op pagina 5 schrijft u: "In 2025 bedraagt het structureel begrotingssaldo € 6,1 
miljoen." Waarom heeft u voor 2025 gekozen en niet voor 2022 waar het structureel 
begrotingssaldo - € 0,7 miljoen bedraagt?

De begroting bevat ook altijd een verplichte meerjarenraming van t+3 jaar. Vanuit het oogpunt dat het 
BBV voorschrijft dat minimaal het laatste jaar van de raming structureel sluitend dient te zijn, is het onze 
gewoonte om dat jaar ook te hanteren in onze communicatie. 

2.74 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting Statenvoorstel Op pagina 6 onder financiële consequenties schrijft u dat de programmabegroting 
sluitend is. Waarom vermeldt u hier niet dat begroting sluitend gemaakt  is door een 
onttrekking van ruim € 13 miljoen (€ 10,- per inwoner van de provincie!)? Waarom 
vermeldt u hier niet dat de Saldireserve met hetzelfde bedrag daalt? 

De inzet van reserves, waaronder de saldireserve, is een gebruikelijke manier om begrote lasten te 
dekken. Zowel in het Statenvoorstel als in de begroting hebben wij op verschillende plekken inzichtelijk 
gemaakt welke reserves voor welke bedragen worden ingezet in welke jaren. We menen daarin aan uw 
Staten voldoende informatie te hebben verstrekt. 

2.75 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting Voorwoord U schrijft dat het een 'sluitende begroting' is. Waarom vermeldt u hier niet dat 
begroting sluitend gemaakt is door een onttrekking van € 13,6 miljoen (€ 10,- per 
inwoner van de provincie!)? Waarom vermeldt u hier niet dat de Saldireserve met 
hetzelfde bedrag daalt?  

Zie ons antwoord op vraag 2.74

2.76 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting Voorwoord U schrijft dat de valwind bij Leersum het gevolg is van klimaatverandering. Voor zover 
bij ons bekend kwamen valwinden al eerder voor (bijvoorbeeld 2010 in Vethuizen, 
Gelderland en in 2007 Hoogeveen, Drenthe). Op basis van welk onderzoek of 
rapportage trekt u de conclusie dat er een direct verband met klimaatverandering is? 
Bent u niet té stellig met deze uitspraak?

In de tekst hebben wij een direct verband gelegd tussen klimaatverandering en de valwind Leersum. 
Wij kunnen dit bij nader inzien niet staven, omdat dit verband niet specifiek is onderzocht. Wij 
schrappen de betreffende tekstpassage.

2.77 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting hoofdstuk 1, pag.9 "Bij de realisatie van de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland hebben we al 
een aantal jaren op rij een achterblijvend resultaat". Welke concrete maatregelen 
heeft u getroffen om de stevige ambitie (uw woorden) in 2022 wél te realiseren? Is het 
niet verstandiger en reëler om de ambities aan te passen aan een realistisch niveau?

Hierbij wordt gedacht aan de volgende maatregelen:
1. Systematische benadering van eigenaren, gebruikers en bewoners.
2. Systematisch per gebied de begrenzing van het NNN optimaliseren/ aanpassen.
3. Het stimuleren en faciliteren van inzet van derde partijen voor realisatie van de natuuropgave.
Door deze aanvullende maatregelen verwachten we een versnelling in de functieverandering en 
inrichting van de NNN-opgave te realiseren. Een nadere uitwerking hiervan volgt in de Statenbrief Nota 
van aanbevelingen Rapportage Natuur 2017-2021. 

We blijven voor 2022 vooralsnog bewust vasthouden aan het lineair gestelde doel van 125 hectare. We 
verwachten met de 3 genoemde acties de realisatie van natuur weer te bespoedigen. Uiteraard blijft 
realisatie afhankelijk van de bereidheid van derden om hieraan mee te werken. 

2.78 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting hoodstuk 1, pag.12 Er wordt een nieuwe gemeenschappelijke regeling opgericht voor de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Wat bedragen de lasten voor deze GR? Zijn deze al 
opgenomen in de programmabegroting?

In het statenvoorstel voor de oprichting van de GR (PS vergadering 8 juli 2020) is de financiële 
verdeling opgenomen. Voor de provincie Utrecht betreft het een jaarlijkse structurele bijdrage van 
€300.000,-. Deze last is opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting onder beleidsdoel 7.3. 

2.79 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting hoofdstuk 1, pag.13 "we ondersteunen onze organisatie in het steeds beter in control komen door 
aanscherping van de "control-kolom" in onze organisatie". Kent u het 3-lines model? 
Wordt dit binnen de PU gehanteerd? Wat is de rol van de 1e en de 2e lijn in het 
(steeds) beter in control komen?

Het three lines model is de basis voor de inrichting van de controlfunctie en maakt onderdeel uit van het 
controllerstatuut dat door GS is vastgesteld. Vanuit een risicobenadering per proces beoordelen we of 
er beheersingsmaatregelen moeten worden genomen en door welke line. 
Sommige (geautomatiseerde-) beheersmaatregelen treffen we gedurende de stappen in het proces zelf 
(in de eerste lijn), sommige maatregelen richten zich op de uitkomsten van een proces of ten aanzien 
van het proces als geheel en worden door de tweede lijn uitgevoerd. In enkele gevallen is het 
noodzakelijk om een maatregel vanuit de derde lijn in te zetten door (achteraf) een audit uit te voeren.
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2.80 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting hoodstuk 1, pag.14 "we maken onze P&C-producten meer toegankelijk voor een breder publiek". Laat u in 

deze communicatie met verhalen, filmpjes e.d. ook zien waar het niet goed gegaan 
is? Welke lessen geleerd moeten worden etc.? De huidige filmpjes die gemaakt 
worden hebben nl. een hoog WC-eend gehalte.

Wij zijn het met u eens dat het vertellen over zaken waar het niet goed is gegaan en waar wij van 
hebben geleerd, interessant kan zijn. Daar waar wij denken dat dit voor een breed publiek het geval is, 
zullen we het als aandachtspunt blijven opnemen in de voorbereiding van onze communicatie. 
Overigens is GS van mening dat wij zeer open communiceren over de genomen verbetermaatregelen, 
de nog te nemen maatregelen en de zorgen en de zoektocht die wij hierbij zelf ook hebben. De huidige 
filmpjes zijn ook bedoeld om aan inwoners te vertellen en laten zien wat een provincie doet.  Nog vaak 
blijkt dat veel mensen niet weten wat een provincie allemaal regelt.  GS ziet het ook als een 
verantwoording richting inwoners, bedrijven en organisaties om op een toegankelijke manier te vertellen 
over de activiteiten die wij ons voornemen bij een begroting of hebben gedaan bij de verantwoording 
van de jaarstukken. 

2.81 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting hoofdstuk 1, pag. 19 Wat is de stand van zaken mbt. de structurele bezuinigingsopgave van € 2,4 mln 
vanaf 2023? Is deze taakstelling wel hard genoeg? Voldoet deze aan de eisen die 
vanuit de toezichthouder (BZK) aan taakstellingen worden gesteld?

In het Statenvoorstel bij de Kadernota 2022-2025 hebben wij een toelichting gegeven met betrekking tot 
de achtergrond van deze te realiseren besparing. Daarbij hebben wij ook aan uw Staten gemeld dat wij 
verwachten deze structurele taakstelling vanaf 2023 in te vullen. In de komende maanden worden 
hiertoe voorstellen voorbereid door onze organisatie, in combinatie met het nadere analyseren en 
verfijnen van de reeds opgenomen budgetten in de begroting. Wij verwachten dat die combinatie 
resulteert in dekkingsvoorstellen voor deze besparingsopgave. De "hardheid" van de taakstelling zal 
beoordeeld worden door de toezichthouder op de provinciale begroting. Gezien eerdere ervaring met 
betrekking tot dit soort posten verwachten wij op dat punt geen opmerkingen te ontvangen van de 
toezichthouder. Zeker omdat het te besparen bedrag in het licht van de totale omvang van de begroting 
relatief gering is. 

2.82 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting 197 8 - Economie In de programmabegroting 2020 is een structurele ophoging van het budget voor de 
recreatieschappen met € 400.000 opgenomen als gevolg van de aanhoudende 
problematiek in de schappen. Nu de recreatieschappen in hun huidige vorm gaan 
verdwijnen, wat gebeurt er met deze € 400.000,- structureel? Is het niet passend bij 
de nieuwe organisatievorm weer uit te gaan van de budgetten zoals deze tot en met 
2019 golden?

Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe samenwerkingsvormen voor de recreatieschappen. Onderdeel 
hiervan is dat de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt geliquideerd. Het werk zal door andere organisaties 
worden overgenomen. Op dit moment kan nog niet aangegeven worden wat hiervan de consequenties 
zijn. Met het huidig budget zijn de verhogingen van de deelnemersbijdragen van de afgelopen jaren 
gedekt. De kosten van het proces om te komen tot de andere samenwerkingsvormen wordt eveneens 
hieruit gedekt. Deze gelden maken daarnaast onderdeel uit van de financiering voor het nieuwe 
Programma Recreatie en Toerisme.

2.83 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting 198 8 - Economie Waarom is geen effectindicator opgenomen voor werkgelegenheid in de touristische 
branche?

Gezien de indirecte wijze waarop we de toerisme-branche ondersteunen, lijkt ons een werkgelegenheid 
als effectindicator niet zinvol. Overigens is de set begrotingsindicatoren pas recent door u vastgesteld.

2.84 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting 199 8 - Economie De arbeidsmarktsituatie in horeca en toerisme is nijpend, goed personeel is 
nauwelijks te vinden. Ziet de provincie voor zichzelf nog een rol, bijvoorbeeld in de 
Utrecht Talent Alliantie? 

Zie het antwoord op vraag 2.59 van de heer Kocken. Hij doet dezelfde constatering en vandaar dat we 
graag naar dit antwoord verwijzen.

2.85 VVD Vincent Janssen BEM programmabegroting 205 9 - Bestuur Wij kunnen de samenhang tussen het beleidsdoel 'ps positioneren zich meer vooraan 
in beleidsprocessen' en de effectindicator (opkomst provinciale verkiezingen) moeilijk 
duiden. Hoe ziet u deze samenhang?

Er is in dit geval geen samenhang tussen het beleidsdoel en de effectindicator. Er is namelijk geen 
indicator beschikbaar die het beschreven beleidsdoel in cijfers uitdrukt; beschikbaarheid van data was 
bij de vaststelling van de indicatoren een uitganspunt. De effectindicator ‘Opkomst provinciale 
verkiezingen’ is een vanuit het BBV verplichte indicator, zoals blijkt uit de notering ‘(V-11).

2.86 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting 211 9 - Bestuur "er hebben 15 tot 20 GS-werkbezoeken plaatsgevonden": worden de werkbezoeken 
van de CvdK aan de gemeenten in 2022 weer opgepakt? Wij waarderen het altijd 
enorm dat Statenleden bij het laatste deel aanwezig kunnen zijn, is dit ook in 2022 
weer de bedoeling?

Vanuit zijn rijkstaken dient de cvdK elke gemeente in de provincie met regelmatige tussenpozen te 
bezoeken. Dit betekent dat onze cvdK elke Utrechtse gemeente 1 x per 2 jaar bezoekt. Het gaat om 26 
gemeenten, dan is er dus sprake van gemiddeld 13 bezoeken per jaar.
Eén van de vaste onderdelen van zo’n gemeentebezoek is het afsluitende samenzijn van 
gemeenteraadsleden en provinciale statenleden, bedoeld om de onderlinge contacten te intensiveren 
en te versterken. Voor de gemeentebezoeken in 2021 en 2022 zal de commissaris u dan ook weer van 
harte uitnodigen.  
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2.87 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting 214 9 - Bestuur Wat is doelstelling voor het europastrategie 2020-2023 in 2022? Hoeveel 

subsidieaanvragen gaan er de deur uit? Voor welk bedrag? En met welk 
succespercentage?

In lijn met de Europa strategie 2020-2023 zijn voor 2022 de volgende doelstellingen opgenomen:  
- de provincie Utrecht internationaal op de kaart zetten via de organisatie van een internationale 
bijeenkomst op een van de prioritaire dossiers uit de Europastrategie 2020-2023.
- Vergroten van EU-bewustzijn, begrip en kennis bij de medewerkers van de provincie Utrecht door de 
ontwikkeling en uitvoering van een EU-kennisprogramma. 
- De doel- en actiegerichtheid vergroten door de uitwerking van de EU-kansenkaart in een operationeel 
actieplan per prioritaire opgave.
- Regionale EU-kennis vergroten over Europese subsidieprogramma's en/of beleidsmatige 
ontwikkelingen door de organisatie van een voorlichtingsbijeenkomst over actuele Europese 
ontwikkelingen voor de regio. 
- Indiening van 4 Europese subsidieaanvragen en betrokkenheid bij 4 Europese aanvragen uit de regio 
door middel van cofinancering of letters of support. U treft hierover ook streefwaarden bij de indicatoren 
op pagina 212 van de begroting.

Nadere bedragen en succespercentages kunnen we niet opgeven omdat het afhankelijk is van 
verschillende externe factoren waar we geen invloed op kunnen uitoefenen.

2.88 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting 297 Wat is de juridische status van 'Het Akkoord van Utrecht'? Met wie is dit Akkoord 
gesloten? Kunnen wij de tekst van dit Akkoord krijgen?

Het Akkoord van Utrecht is een overeenkomst tussen de provincie en 9 andere partijen waarin 
afspraken zijn gemaakt over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (nu NNN), gesloten op 9 
juni 2011. Dit akkoord van Utrecht is met Statenbrief 2011RGW90 aangeboden aan Provinciale Staten. 
Zie: 
- voor het Akkoord van Utrecht: https://stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-
Ruimte-Groen-en-Water/2011/5-september/19:30/Akkoord-van-Utrecht-2011RGW90/2011RGW90-
Akkoord-van-Utrecht-Ecologische-Hoofdstructuur-bijlage-21.pdf 
- voor bijbehorende Statenbrief:  https://stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-
Ruimte-Groen-en-Water/2011/5-september/19:30/Akkoord-van-Utrecht-2011RGW90/2011RGW90-
Akkoord-van-Utrecht-Ecologische-Hoofdstructuur1.pdf

Het antwoord met de linkjes is ook opgenomen in een bijlage.

2.89 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting 298 Wanneer komt de grondstrategie voor het programma bodemdaling 
veenweidegebied?

De planning is gericht om in het 2e kwartaal deze grondstrategie vast te laten stellen door GS.

2.90 VVD Vincent Janssen BEM Programmabegroting 298 Wanneer komt de grondstrategie voor het programma Stikstof? De planning is gericht om in het 1e kwartaal deze grondstategie vast te lagen stellen door GS.

2.91 VVD Baerte de Brey BEM Programmabegroting 226 PARAGRAAF BELASTINGEN EN HEFFINGEN, het aantal -tweedehands- auto’s is 
enorm toegenomen, hoe vertaald deze kwantitatieve toename zich in de 
belastingopbrengst?

Dit is op grond van de ontvangen opbrengst of het overzicht van de belaste motorrijtuigen welke de 
provincie ontvangt van de Belastingdienst niet te specificeren. In zijn algemeenheid kan gesteld worden 
dat het autobezit in de provincie Utrecht nog wel toeneemt, maar dat de jaarlijkse toename in de 
afgelopen jaren minder wordt. Dit kan voor een deel mogelijk verklaard worden door de toename van 
de verkoop van tweedehands (en dus al geregistreerde) auto's en een afname in de verkoop van 
nieuwe auto's.

2.92 VVD Baerte de Brey BEM Programmabegroting 226 Vanaf 2025 gaan elektische en plug-in elektrische auto’s ook wegenbelasting betalen. 
Dit lijkt niet te zijn meegenomen raming in de tabel onder aan pagina 226?

De vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's vervalt naar alle waarschijnlijkheid met 
ingang van 2025. Onduidelijk is op dit moment wat hiervan de financiële consequenties zullen zijn voor 
de opbrengst van de opcenten, bijvoorbeeld omdat niet in te schatten is hoe het elektrische autobezit 
zich zal ontwikkelen in de komende jaren. Omwille van deze onzekerheden is er voor gekozen deze 
eventuele extra opbrengst nog niet in de raming op te nemen. Overigens ramen wij de opbrengst MRB 
aan de hand van de informatie die ons via de Rijkscirculaires bereikt.

2.93 VVD Baerte de Brey BEM Programmabegroting 232 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wat is de uitkomst van de simulatie van 
het cyber incident in 2021, en welke lessen volgen hieruit die leiden tot acties in 
2022? Is de organisatie inmiddels ISO 27001 gecertificeerd? Staat dit los van 
de Overheidsbrede Cyberoefening? 

Op 12 oktober en op 12 november wordt ambtelijk geoefend met een fictief cyberincident. De uitkomst 
en lessen hieruit zijn op het moment van dit schrijven (dus) nog niet bekend maar landen in het Incident 
Responsplan. Dit plan wordt, gezamenlijk met het Bedrijfscontinuiteitsplan in december vastgesteld in 
het CMT en zal leiden tot verdere acties en oefeningen in 2022. Dit staat los van de Overheidsbrede 
Cyberoefening in november.
Organisatie (PU) is niet gecertificeerd voor ISO27001, maar streeft ernaar om certificeerbaar te worden 
op hoofdlijnen omdat voor Overheidsorganisaties, zoals Provincie, de BIO (Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid) inmiddels van kracht is en het belangrijkste streven is om daaraan te 
gaan voldoen.
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2.94 VVD Baerte de Brey BEM Programmabegroting 232 Klopt het dat door de huidige inzet van reserves de enige knop in het 

weerstandsvermogen nog het verhogen van de opcenten is? De saldireservers 
worden erin hoog tempo door gejaagd, zie p. 322

Zoals in de Kernnota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2020 is bepaald, wordt de reserve 
weerstandsvermogen ieder jaar bij de bestemming van het resultaat aangevuld of afgeroomd tot een 
afgerond bedrag van € 45 miljoen; of het dichtstbijzijnde lagere of hogere bedrag om te voldoen aan de 
bandbreedte van de ratio weerstandsvermogen, die ligt tussen de 1,4 en 2,0. Derhalve vermoeden wij 
dat waar u weerstandsvermogen zegt u weerstandscapaciteit bedoelt. Onder de structurele 
weerstandscapaciteit valtde onbenutte belastingcapaciteit opcenten MRB. Doordat de saldireserve van 
€ 119,7 miljoen in 2022 naar € 51,7 miljoen in 2025 daalt (zie programmabegroting p.338), daalt ook de 
incidentele weerstandscapaciteit van € 164,7 miljoen in 2022 naar € 96,7 miljoen in 2025. Het verhogen 
van de opcenten MRB zorgt voor een verhoging van de inkomsten. Ceteris paribus stijgen de algemene 
middelen en daardoor de beschikbaarheid van gelden in de saldireserve. Dit vertaalt zich in een hogere 
incidentele weerstandscapaciteit. Voor 2022 is de incidentele weerstandscapaciteit voldoende om de 
geïdentificeerde risico’s te dekken. Uw vraag is ook in de toonzetting niet alleen technisch van aard, 
maar kent ook een politieke inkleuring, waarover we graag met u in gesprek gaan tijdens de 
behandeling in de commissie en of Statenvergadering. 

2.95 VVD Baerte de Brey BEM Programmabegroting 249 Provinciehuis, wordt uitbreiding laadinfra meegenomen in de hier bedoelde laadinfra? 
Klopt het dat er geen budget is opgenomen en gs dit dus budget neutraal denkt te 
doen?

Er wordt momenteel onderzocht hoe de laadinfrastructuur bij het provinciehuis uitgebreid kan worden. 
Eerste offertes zijn hiervoor ontvangen.  Vooralsnog denkt GS dat dit binnen de bestaande begroting te 
dekken is.

2.96 VVD Baerte de Brey BEM Programmabegroting 266 P.266 in 2022. Geen middelen opgenomen door de provincie voor de wet open 
overheid, wij leiden hieruit af dat GS klaar is met alle voorbereidingen noodzakelijk 
voor goede uitvoering. Klopt dit?

Vooruitlopend op definitieve behandeling in het parlement dit jaar is er in 2020 een impactanalyse 
uitgevoerd op het IV gedeelte van de invoering van de Woo (Wet open overheid). Deze analyse geeft 
een globaal beeld van waar de provincie Utrecht staat. Momenteel werven we een projectleider die de 
invoering van de Woo ter hand gaat nemen. De plannen die daaruit voortkomen zullen de basis zijn 
voor (additionele) financiering. Inmiddels hebben de gezamenlijke provincies met Min BZK afspraken 
gemaakt over de bijdrages die het Rijk ter beschikking stelt. In de plannen zal dit verwerkt gaan 
worden.

2.97 VVD Baerte de Brey BEM Programmabegroting 310 P310 biedt overzichtje met brede welvaart indicatoren. Maar geen prognose of 
ambities voor 2022-2025. Waarom niet en kan GS indicatoren koppelen aan relevante 
programma onderdelen?

De (regionale) monitor Brede welvaart voorziet niet in prognoses. Gemeten wordt de feitelijke situatie 
op een groot aantal indicatoren die gezamenlijk een samenhangend beeld schetsen van brede 
welvaart. Dit zijn outcome-indicatoren die niet één-op-één  te koppelen zijn aan programma's of 
onderdelen daarvan, gezien de meervoudige afhankelijkheid van factoren. Door de complexe 
samenhang tussen oorzaken en effecten, is het opstellen van prognoses moeilijk. De drie planbureaus 
(SCP, PBL, en CPB) werken momenteel samen om een aantal indicatoren een plaats te kunnen geven 
in hun prognosemodellen. Het formulieren van ambities behoort tot het politieke domein. 
In de begroting zijn per programma naast de BBV-indicatoren output-indicatoren opgenomen die wel 
een prognose geven.

2.105 D66 Marc BEM Statenvoorstel begroting P2 algemeen "In de voorliggende begroting 2022 structureel voldoende financiële ruimte is 
opgenomen voor de besloten uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in 
(vaar)wegen, fietsvoorzieningen, verkeersveiligheid en openbaar vervoer projecten, 
maar nog onvoldoende financiële ruimte aanwezig is om alle studieprojecten 
eventueel om te zetten naar concrete investeringsvoorstellen.  " Hoeveel is 
'onvoldoende' precies?

In het MIP mobiliteit is een doorrekening van de kapitaallasten opgenomen zowel exclusief als inclusief 
de huidige studieprojecten. Dit obv huidige prijspeil en ramingen. Uit grafiek B op blz 22 van het MIP 
Mobiliteit blijkt dat de structurele last van Bereikbaarheid Algemeen inclusief alle huidige 
studieprojecten uit zo komen op bijna 14 mln/jaar. Dit is per jaar 4 mln meer dan het huidige 
kapitaallastenplafond van 10 mln/jaar. Voor Bereikbaarheid Openbaar Vervoer passen alle huidige 
studieprojecten (obv huidige prijspeil en ramingen) binnen de kapitaallastenruimte van 25 mln/jaar. Zie 
hiervoor grafiek D op blz 23 van het MIP Mobiliteit. 

Bij vaststelling statenvoorstel circulaire samenleving is vermeld dat er mensen uit de 
organisatie vrijgemaakt zouden worden voor het circulaire opgaveteam. Wat is 
hiervan de stand van zaken en hoe en waar zien we het resultaat hiervan terug in 
deze begroting voor 2022?

Overeenkomstig het Statenvoorstel Beleidsvisie Circulaire Samenleving, is er met de kadernota ruimte 
gemaakt voor het aanstellen van 3 fte voor de concernopgave. Er wordt gewerkt aan invulling daarvan 
op het gebied van circulair inkopen, ondersteuning van het concernteam, en één nader te bepalen 
beleidsveld. Over die laatste FTE moet nog worden besloten. Personele middelen hiervoor zijn 
opgenomen onder 9.7.2. 
Daarnaast zijn personele middelen voor 1 FTE voor circulaire economie begroot in Programma 8 van 
Economie, onder meerjarendoel 8.3.3. 
Overeenkomstig het Statenvoorstel Beleidsvisie Circulaire Samenleving is ook aangegeven dat er 5 
FTE wordt vrijgemaakt voor de circulaire concernopgave binnen de huidige formatie. Deze vindt u niet 
als zodanig terug in de begroting omdat deze medewerkers drukken op de personeelslasten van de 
programma's waar gewerkt wordt de circulaire transitie. Deze capaciteit wordt verdeeld over RO, 
Landbouw, Natuur, Bodem en Water, Energietransitie, Mobiliteit, Bestuur, VTH, Milieu, Communicatie, 
Recreatie en Toerisme, Cultuur en Erfgoed. 
Op dit moment zijn er voor 4 van de in totaal 5 domeinen contactpersonen aangesteld die bekijken hoe 
de domeinen capaciteit vrijmaken voor de concernopgave, en hoe de 4 domeinen goed aansluiten op 
de circulaire concernopgave. Voor het domein Bedrijfsvoering (BDV) is geen contactpersoon 
aangesteld, omdat voor deze aangelegenheden (inkoop e.d.) reguliere werkprocessen zijn.

Uit de uitvoeringsagenda circulaire samenleving 2021-2023: x geen vraag

Circulair2.106  D66 Marc de Droog BEM Programmabegroting 2022-
2025

 H9
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Uit de begroting blijkt dat het grondstoffenpaspoort verdere invulling zal krijgen door 
middel van experimenten. Welke andere afwegingen zijn gemaakt?

In september j.l. is er een informatiebijeenkomst georganiseerd over het materialenpaspoort. Die 
bijeenkomst werd afgesloten met de toezegging van gedeputeerde Strijk dat hij zou terugkomen op het 
grondstoffenpaspoort en wat de organisatie hiermee kan gaan doen. U ontvangt hierover eind oktober / 
begin november een brief. De in de statenbrief vermelde en voorgenomen activiteiten kwamen te laat 
door om nog te verwerken in de programmateksten van de begroting, die op dat moment grotendeels 
klaar was voor besluitvorming in GS. Wel is er daarom in de inleiding nog kort aan gerefereerd, Wij 
kennen de wens van PS op dit punt.

Overigens staat dit alleen in de inleiding vermeld; het komt niet elders in de begroting 
terug.

x geen vraag

Voor de concernbrede opgave 'klimaatneutrale provincie' blijft een beperkt budget 
beschikbaar. Bij de kadernota is toegezegd dat we voorafgaand aan besluitvorming 
over de begroting nadere invulling zouden krijgen van de moties 'klimaatcentraal' , 
'CO2 routekaart' en 'DrawDown'. De concretisering hiervan is van betekenis voor de te 
plannen activiteiten in 2022.

x (geen vraag, inleiding voor onderstaande vragen)

Wanneer krijgen we deze informatie? Er vanuit gaande dat vraag 234 en 236 aan elkaar gekoppeld zijn:
Betreffende de moties ‘klimaat centraal’ en ‘Drawdown’:
Begin oktober 2021 heeft een consultatieve ambtelijke sessie plaatsgevonden waarin input is 
opgehaald voor de in een tussenrapportage door Drawdown geïdentificeerde klimaatoplossingen en de 
interne concept-klimaatmonitor. Eind oktober 2021 vindt een brede ambtelijke sessie plaats waarbij het 
rapport en de online interactieve omgeving m.b.t. deze klimaatoplossingen worden gepresenteerd. Een 
BBOT-sessie met GS is voorzien in november. Verwacht wordt dat daarna aan het einde van het jaar 
PS kan worden geïnformeerd.
De CO2-routekaart valt onder een andere concernopgave.

Waar is het beschikbare budget (personeel/materieel) in 2022 nu voor bestemd? Het personele budget is bestemd voor de huidige projectleider die in 2022 zijn werk zal voortzetten. Het 
materieel budget is bestemd voor samenwerking met externe partners waaronder Drawdown en 
verdere ondersteuning.

Welke ruimte is er in de begroting 2022 om op onderzoeken voort te bouwen of 
intensiveren?

Het materieel budget is bestemd voor het uitbreiden van het Drawdown-onderzoek. 

Hoe is deze concernbrede opgave geborgd in de organisatie? Gelet op belang van de 
opgave: (hoe) is deze bestand tegen verloop van medewerkers?

Zoals omschreven in bovenstaand antwoord vinden er ambtelijke sessies plaats waarbij input is en 
wordt opgehaald en de opgave breed onder de aandacht wordt gebracht bij een groot aantal 
betrokkenen binnen de organisatie. Ook is er sinds de start van het project in april 2021 een kernteam 
klimaatmonitoring gevormd met afgevaardigden uit de verschillende domeinen (o.a. mobiliteit, 
energietransitie, landbouw, circulaire economie) dat actief bijdraagt aan de ontwikkeling van de 
klimaatmonitor.

Het valt op dat beoogde resultaten soms wat vaag overkomen. Graag vernemen we in de commisssie nadere duiding, zodat we mogelijk alsnog zaken kunnen 
verduidelijken en eventueel volgend jaar hierop kunnen aanscherpen. 

Enkele willekeurige voorbeelden:
9.4.2 "Wij gaan door met hybride bijeenkomsten waardoor een groter publiek kan 
deelnemen". Wat is hier het resultaat? 'Doorgaan'?

Het resultaat moet zijn het bereiken van een groter publiek. 

9.1.3 'het college is transparant in haar afwegingen'. 9.4.3 "stakeholders en inwoners 
worden bijtijds betrokken bij en geinformeerd over besluiten of voorstellen van 
Gedeputeerde staten". Wat is hier het beoogde resultaat? Is dit niet vanzelfsprekend?

Het betrekken van inwoners en stakeholders bij projecten en voorstellen, voordat het besluit genomen 
is, komt steeds vaker voor. Om dit echt vanzelfsprekend te maken is er continue aandacht voor nodig. 
Zoals aangegeven in de tekst gaat dit onder andere via de projecten van het Netwerk Omgevingsgericht 
Werken.

9.2.1. Integriteit. In tekst is sprake van meerjarig uitvoeringsprogramma, beoogde 
resultaten zijn alleen een dag van de integriteit en afleggen van de ambtseed… Hoe is 
de samenhang tussen tekst en beoogde resultaten?

De samenhang tussen tekst en beoogd resultaat is inderdaad niet geheel duidelijk bij dit punt. Dit wordt 
versterkt door in het erratum het  beoogd resultaat aan te passen naar:  
- Organiseren en ontwikkelen van interventies en producten gericht op zowel de gedrags- als 
structuurkant van integriteit
- Vormgeven en bewaken van de structurele en integrale borging van integriteit door de regisseur 
integriteit aangesteld per maart 2021
- De principes van het meerjarig plan van aanpak integriteit een onderdeel laten uitmaken van diverse 
organisatiestructuren en provinciebestuur

Vraag: wat zijn de interne criteria geweest om beoogde resultaten op te nemen in de 
begroting?

Het beoogd resultaat is afgeleid van het meerjarendoel. Het meerjarendoel beschrijft wat we willen 
bereiken en wat we gaan doen, dit binnen het financiële kader van "wat gaat dit beleidsdoel kosten?". 
Het"beoogd resultaat geeft weer wat het concreet zou moeten opleveren.  
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Onder verbonden partijen en beleidsdocumenten ontbreken (met uitzondering van 
datagedreven provincie) beleidsdocumenten of verbonden partijen opgenomen voor 
de andere concernbrede opgaven, bijvoorbeeld de uitvoeringsagenda circulaire 
samenleving.

Dit punt in tijdens de bespreking in FAC al even aan bod gekomen. U maakt een terecht punt. De 
volledigheid van doorverwijzing naar vigerende beleidsdocumenten is niet altijd in orde. In de vele 
verbeterpunten die zijn doorgevoerd in de begroting is deze nog onvoldoende geborgd geweest. We 
zullen in het vervolg meer aandacht hebben voor het completeren van de beleidsdocumenten bij alle 
programma's. Excuus hiervoor.

Is de begroting doorgenomen op alle verbonden partijen en beleidsstukken? De begrotingen van de verbonden partijen zoals opgenomen in de betreffende paragraaf zijn alle 
verwerkt in de begroting. Maar zoals hierboven aangegeven moet onze eigen begroting beter 
doorgelopen worden op de volledigheid van de vermelding van vigerende beleidsstukken.

Kan een samenvattend overzicht gegeven worden van alle vigerende beleidsstukken 
(inclusief looptijd)?

Graag bespreken we dit met u in de commissie en of voor dit moment de toezegging voldoende is dit 
als verbeterpunt mee te nemen in de begroting 2023. 

2.111 D66 Marc de Droog BEM Programmabegroting 2022-
2025

H9/ blz 214 Bestuur In 9.5.5. wordt nadere invulling gegeven aan de motie 'financieren met focus en visie'. 
Hoe wordt via het strategennetwerk invulling gegeven aan de motie? Uit de tekst 
maak ik op dat het netwerk vooral gericht zal zijn op de 'ontvankelijkheid' van de 
organisatie. Is het ook de bedoeling dat het netwerk meer direct bijdraagt aan 
strategische daadkracht en aan financieringsstrategieën?

Strategie speelt bij veel domeinen in de organisatie en er wordt op die plekken al invulling aan gegeven. 
Het is niet de bedoeling dat een strategennetwerk dat over gaat nemen. Vanuit het strategennetwerk 
wordt juist wel gewerkt aan het vergroten/versterken door verbindingen te leggen en de organisatie 
ontvankelijk te maken voor ontwikkelingen en signalen van buiten (via analyse, duiding en weging).

We zouden nog terugkomen op de ambitie voor intensivering werklocaties. Op blz 195 
is een berekening gegeven die de 85ha omzet in 530.000 m2 BVO bedrijfsruimte. Dit 
is op basis van het gemiddelde in de provincie, waarop nog moet worden 
geïntensiveerd. Gemiddeld is er 6.225 m2 BVO bedrijfsruimte per ha in onze 
provincie. Wat is de spreiding bij dit gemiddelde?

De gehanteerde cijfers van 16 miljoen m2 BVO en 2.570 hectare komen uit het Stec Rapport "Prognose 
bedrijventerreinen Provincie Utrecht" van 10 oktober 2019. Op basis van deze totalen berekenen we 
een streefwaarde voor intensivering van bedrijfsruimte op bestaande bedrijventerreinen, waardoor het 
voor PS kwantitatief volgbaar is wat de voortgang is van de activiteiten van de OMU. Aan de hand van 
die indicator kan dan ook het voortgangsgesprek gevolgd worden. In dit rapportvan Stec is geen 
informatie voorhanden die een meer verfijnde streefwaarde zou kunnen aangeven. Nog los van het feit 
dat we het hier over gemiddelde streefwaarde hebben en de daadwerkelijke intensivering per terrein 
per keer hier vast van zal gaan afwijken. Voor nu lijkt het GS een mooie indicator voor het inzichtelijk 
maken van resultaten en als basis van de voortgangsgesprekken.   

En hoe verhoudt deze m2 BVO zich per ha ten opzichte van bedrijventerreinen die al 
een hoge intensiteit kennen (ook succesvolle voorbeelden buiten onze provincie)?

Zie het eerste deel van het antwoord op deze vraag 2.112

2.119 D66 Marc de Droog BEM Statenvoorstel begroting P274/275 Verbonden partijen Voor mijn begrip en scherpte van afbakening… Waarom ontbreken hier partijen als 
NMU, Cirkelalliantie, U16, Foodvalley… ?

Deze samenwerkingsvormen vallen niet onder normen zoals opgenomen in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en de BBV.

2.126 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 15 10 - Algemene vraag In hoeverre verhoudt de daling in emissie van broeikasgassen in Utrecht zich tot de 
provinciale doelstellingen? Ligt de provincie Utrecht op schema om met deze trend de 
doelstellingen uit het klimaatakkoord (vertaald naar regionaal niveau) te halen?

De provincie heeft als doel gesteld zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. De 
totale provinciale broeikasgasuitstoot van 7.5 Mton CO2-equivalenten moet dus naar nul zijn gebracht 
uiterlijk in 2050. Sinds 2010 is een dalende trend zichtbaar in de uitstoot van broeikasgassen in de 
provincie, maar deze daling is te matig om dit doel 2050 te halen.

2.127 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 15 10 - Algemene vraag Hoe scoort de provincie Utrecht op grondstoffenverbruik? Ligt deze score in brede 
welvaart in lijn met de landelijke doelstellingen uit Nederland Circulair 2050 en de 
ambities uit de visie Circulaire economie van de provincie?

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale grondstoffenmonitor. De eerste inzichten uit de 
grondstoffenmonitor worden in Q4 van 2021 verwacht. Deze monitor staat los van de ontwikkelingen 
van het monitoren van Brede Welvaart, waarbij we de regionale monitor Brede Welvaart van het CBS 
gebruiken. Het verbruik van grondstoffen zit niet in deze (regionale) monitor Brede Welvaart van het 
CBS.

2.141 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 183 8 - Economie zijn de vakbonden inmiddels al aangesloten bij de Utrecht Talent Alliantie? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, op welke wijze zijn ze betrokken bij de verdere uitwerking van 
deze agenda?

Ja, de vakbonden zijn inmiddels aangesloten bij de UTA. Er is met hen gesproken en zij hebben 
aangegeven zich te laten vertegenwoordigen via de zogenoemde 'werktafels'. In de stuurgroep heeft de 
rayonmanager van UWV zitting, zij vergenwoordigd daarbij de werktafel van Regio Utrecht, waarin de 
vakbonden zijn vertegenwoordigd. De vakbonden ontvangen alle stukken en kunnen hun input aan haar 
meegeven. Ook worden de vakbonden frequent geinformeerd over de ontwikkelingen bij de UTA. 
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2.142 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 184 8 - Economie Er wordt gesproken over de flexwerkers die de dupe zijn geworden van de crisis. 

Eerder al heeft GroenLinks een motie ingediend om werknemercoöperaties te 
stimuleren. Zoals ook op de termijnagenda staat aangegeven zou in juni of september 
een brief gestuurd worden met informatie over de uitvoering & invulling van 
aangenomen motie “gun iedere Utrechter de kans op ondernemerschap”, met als doel 
ondersteuning bieden bij het opzetten van coöperaties als ondernemingsvorm, waarbij 
alle werknemers mee kunnen profiteren uit de opbrengsten van de onderneming. Dit 
biedt namelijk veel kansen voor het verbeteren van brede welvaart en meer zekerheid 
dan bv de flexcontracten. Daarbij zou in overleg getreden worden met de ROM. Hoe 
staat het met dit overleg, en hoe staat het met de uitvoering van de motie?

Deze Motie is inmiddels beantwoord met een Statenbrief (Kenmerk: 2021BEM185)

2.143 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 185 8 - Economie Hoe verhoudt de EDIH-NW zich tot de samenwerking met dezelfde partijen op het 
gebied van het techniekpact (zie begroting 2020)?

De EDIH-NWW richt zich vooral op digitalisering van ondernemers. Een deel van de partners uit het 
Techniekpact is betrokken bij de EDIH-NW. Naast deze verbinding met het Techniekpact wordt ook 
gewerkt aan verbinding met de Utrecht Talent Alliantie, dat zich ook richt op de digitaal vaardige 
medewerker. 

2.144 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 187 8 - Economie Wat veroorzaakt het verschil in geraamde personeelslasten voor doel 8.2 in de 
programmabegroting 2021 t.o.v. de huidige (80 dit jaar, 72 de hierop volgende jaren)?

In de programmabegroting 2021 was aan personeelslasten voor beleidsdoel 8.2 vanaf 2022 € 502.000 
opgenomen aan budget en in de begroting 2022 staat aan personeelslast van € 574.000. Dit is € 
72.000 hoger per jaar. 
Dit verschil wordt verklaard doordat de onderzoekscoördinator van de EBU is overgegaan naar team 
economie van de provincie vanwege de rol die wij hebben in en voor de regio.
Dit geld is overigens in mindering gebracht op de subsidie aan de EBU.

2.145 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 189 8 - Economie Internationaal vestigingsklimaat? Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot 
het beleid tov China/provincie Guangdong?

Het College heeft na het debat over de vriendschapsrelatie met Guangdong en na het overleg met 
BUZA bij u aangegeven de discussie over de invulling van deze vriendschapsrelatie te willen bezien in 
het grotere perspectief van veranderende verhoudingen tussen China en het Westen in het algemeen 
en Europa en Nederland in het bijzonder. Wij gaven daarbij aan te willen aansluiten, of in ieder geval 
goed tot ons te nemen, wat de landelijke lijn wordt richting China. Wat wij toen niet wisten, was dat de 
kabinetsformatie langer zou duren dan verwacht. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de 
ontwikkelingen op Rijks en Europees niveau. Totdat er verder uitsluitsel is wordt geen actief opvolging 
gegeven aan de vriendschapsband die we hebben.

2.146 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 189 8 - Economie Welke voorwaarden worden er gesteld aan internationale bedrijven om zich hier te 
vestigen? Bij de discussie omtrent China-beleid is brede steun uitgesproken vanuit de 
staten voor een MVO-charter voor bedrijven waarbij de provincie zich inspant als 
facilitator via dienstreizen etc. Wordt ook naar zo’n charter gekeken voor bedrijven die 
geholpen worden via het IWCUR?

Bij een eventuele vestiging van internationale bedrijven wordt in eerste instantie gekeken naar de wijze 
waarop zij aansluiten bij ons economisch ecosysteem (o.a. gezondheid en duurzaamheid). het 
versterken van internationale acquisitie en handel wordt momenteel door de ROM uitgevoerd namens 
Utrecht Regio (deze taak heeft de ROM overgenomen van de provincie als het gaat om acquisitie). Wat 
het IWCUR betreft helpen zij alle internationals met hun inschrijving (BSN en IND) en bieden zij 
internationals allerlei programma's en diensten aan om zich welkom te voelen in Utrecht Regio. Hierbij 
wordt niet gewerkt met een MVO-charter.  

2.147 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 190 8 - Economie zelfde vraag over personeelslasten bij doel 8.3 als bij doel 8.2, wat verklaart het 
verschil?

Als gevolg van een nieuwe doelenboom en reorganisatie van het team hebben interne verschuivingen 
plaatsgevonden.

2.148 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 191 8 - Economie Wordt er bij startups en scale-ups specifiek ingezet op het stimuleren van werknemer 
coöperaties? Zo nee, waarom niet?

Zie eerdergenoemde verwijzing bij het antwoord op vraag 2.142 en de verwijziging naar Statenbrief met 
kenmerk: 2021BEM185

2.149 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 192 8 - Economie Is er een nulmeting circulair ondernemerschap uitgevoerd? Of als deze nog moet 
gebeuren, waar is deze te vinden in de begroting, en hoeveel geld is hiervoor 
gereserveerd? 

In 2021 is het regionale overzicht van circulaire ondernemers zoals in kaart gebracht door het PBL in 
2019, door ons geanalyseerd samen met de Alliantie Cirkelregio Utrecht. 
Planning is de nulmeting in 2022 verder uit te werken met een onderzoeksbureau. Hiervoor is nog geen 
concreet bedrag vastgesteld, maar budget hiervoor is gereserveerd onder Programma 8, Economie, 
meerjarendoel 8.3.3 dat een totale begroting heeft van €206.000,- in 2022. Deze monitoringsactiviteit 
kan eventueel ondersteuning krijgen van het concernteam via meerjarendoel 9.7.2, dat een totaal 
materieel budget heeft van €300.000,- in 2022. (Zie ook vraag 2.155.)
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2.150 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 192 8 - Economie Zijn er netwerkevents georganiseerd op het thema circulaire economie, en zoja, 

hoeveel? En hoeveel zijn er gepland voor 2022?
Er zijn in 2021 geen events georganiseerd met het specifieke doel om te netwerken. Voor 2022 zijn 
geen aantallen netwerkevents vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de organisatie van 
activiteiten in de Week van de Circulaire Economie (7-12 februari 2022).

Wel zijn er in 2021 events georganiseerd waar het uitbreiden of onderhouden van regionale circulaire 
netwerken subdoel was. 
1 bijeenkomt van de ROM/Cirkelregio over de RVO subsidieregeling ‘Ketensamenwerking’
1 bijeenkomst van de ROM over de Roadmap Circulair bouwen
1 bijeenkomst van de Provincie Utrecht over Europese subsidies voor de circulaire economie. 
7 wekelijkse bijeenkomsten van circulair inkopers van decentrale overheden in de Provincie Utrecht 
(loopt door in 2022)
4 bestuurlijke regionale bijeenkomsten over de circulaire economie (loopt door in 2022)
2 Bijeenkomsten van het leernetwerk van Cirkelstad waaraan medewerkers van de Provincie Utrecht 
deelnemen (loopt door in 2022)
2 Bijeenkomsten van de City Deal Conceptueel en Circulair Bouwen waaraan medewerkers van de 
Provincie Utrecht deelnemen (loopt door in 2022) 
2 bijeenkomsten van het project REDUCES van de Hogeschool Utrecht waar de provincie Utrecht aan 
deelneemt
2 Circular Economy Labs van het USI
Maandelijkse bijeenkomsten van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair

2.151 GroenLinks Karin Boelhouwer BEM Programmabegroting 204 9 - Bestuur GroenLinks verwacht dat bij de Sociale Agenda ook uitvoering gegeven wordt aan 
Motie 29 "Provincie voor een rechtvaardige samenleving". Dit staat niet expliciet hier 
vermeld, itt de andere moties die hier op betrekking hebben. Kan deze hier 
toegevoegd worden?

Ja, die motie kan worden toegevoegd. Hebben we in aanbieding aan CMT ook genoemd als een van 
de moties waar we (mede) uitvoering aan geven. De volgende tekst kan worden toegevoegd: • 
Uitvoering motie ‘Provincie voor een rechtvaardige samenleving’ (2020/29): In het beleidskader en het 
uitvoeringsprogramma 2022 voor de Sociale Agenda wordt expliciet aandacht gegeven aan diversiteit 
en inclusie in de uitvoering van de diverse programma’s van de provincie en in de eigen organisatie.

2.152 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 219 9 - Bestuur welke rol zullen materialenpaspoorten krijgen voor de concernbrede opgave circulaire 
samenleving?

De voorstellen om opvolging te geven aan materialenpaspoorten in de organisatie en in de regio staan 
beschreven in de Statenbrief over het onderwerp die u spoedig (Q4 2021) van ons ontvangt.

2.153 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 219 9 - Bestuur Bij het vaststellen van de uitvoeringsagenda circulaire economie is aangegeven dat 
binnen directies zelf personeel vrijgespeeld zou worden om aan de slag te gaan met 
circulariteit. Hoeveel fte is er per programma begroot om bezig te gaan met circulaire 
opgaven? Kan er per programma worden aangegeven hoeveel van het budget naar 
de uitvoeringsagenda circulaire samenleving gaat?

Het overzicht van capaciteit voor het concernteam circulaire samenleving is als volgt:
2,5 FTE Nu tot januari 2022
3,5 FTE Januari 2022-september 2022
3 FTE September 2022 en verder

Vanuit de programma’s is het volgende begroot:
1 FTE (Economie) Nu tot Januari 2022
3 FTE (Economie, Inkoop, n.t.b) Vanaf Januari 2022
5 FTE (verspreid over RO, Landbouw, Natuur, Bodem en Water, Energietransitie, Mobiliteit, Bestuur, 
VTH, Milieu, Communicatie, Recreatie en Toerisme, Cultuur en Erfgoed) Vanaf Januari 2022.
Deze 5 FTE wordt ingevuld binnen de huidige formatie van deze teams en zijn in de begroting dus niet 
gespecificeerd zichtbaar op dit detailniveau. De sturing hierop loopt via het Concern Management. 
Feitelijk is dit voor deze programmateams al zoals het straks voor alle teams en programma's zal zijn. 
Circulair werken is dan een integraal onderdeel geworden van de normale bedrijfsvoering. Uiteindelijk 
gaat het bij circulaire economie om een systeemverandering, die ook bij ons leidt tot een andere manier 
van werken.

Voor het nader uitzoeken hoeveel budget er per uitvoeringsactiviteitt per programma beschikbaar is 
voor de uitvoeringsagenda circulaire samenleving, is meer tijd nodig en het betreft ook informatie op 
een detailniveau die eerder bij de ambtelijke organisatie ligt dan bij GS of PS. Die vraag kunnen we nu 
niet beantwoorden bij deze technische vragenronde. Wij zullen bekijken of we deze informatie 
informatief kunnen delen bij de hernieuwde uitvoeringsagenda die door GS wordt vastgesteld en aan u 
ter kennisname wordt toegestuurd in het eerste kwartaal van 2022.

2.154 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 219 9 - Bestuur Ketenregisseurs; nog een thema uit de uitvoeringsagenda. Is hier geld voor begroot, 
en zo ja, waar?

Het onderwerp ketenregisseurs valt onder Programma 8, onder meerjarendoel 8.3.3 waarvoor voor 
2022 in totaal €206.000 is gereserveerd . Eventueel kan er via meerjarendoel 9.7.2 ondersteuning 
worden geboden voor kennisontwikkeling over dit onderwerp.

2.155 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 219 9 - Bestuur Is 600.000 in totaal voldoende om alle voornemens uit de circulaire uitvoeringsagenda 
te monitoren bij de verschillende directie, en de taken die daarbij horen uit te voeren?

Voor activiteiten van het concernteam is voor 2022 €300.000,- begroot (materieel budget). Deze 
middelen zijn primair bedoeld voor activiteiten ter ondersteuning van kennisontwikkeling en 
bewustwording in de interne organisatie, en voor monitoringsactiviteiten. Naar onze huidige inschatting 
is dat voldoende budget. En zoals bij alle voorgenomen activiteiten en te bereiken doelen bij deze 
begroting geldt, dat mocht blijken dat dit niet voldoende budget is, er dan zonodig wordt bijgestuurd 
binnen de bevoegdheden van CMT, GS of eventueel via de reguiliere P&C momenten van PS.



Partij PS lid CommissieP&C Product Pagina/hoofdstuk Programma Vraag Antwoord
2.156 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 219 9 - Bestuur Hoe staat het met de uitvoering van de motie houtbouw? De bijdrage van houtbouw aan duurzame gebiedsontwikkeling wordt meegenomen in het ‘Convenant 

Duurzaam Bouwen’ dat samen met de partners in de bouwketen in 2021 wordt uitgewerkt. In november 
worden de Provinciale Staten geïnformeerd via een Statenbrief over de stand van zaken van het 
Convenant Duurzaam Bouwen, met daarin ook aandacht voor houtbouw.

2.157 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 219 9 - Bestuur Wat zijn de resultaten van de verkenning van mogelijkheden om circulariteit in 
Recreatie en Toerisme te stimuleren? Of wordt deze in 2022 uitgevoerd?

Deze verkenning was inderdaad eerder ingepland, waarbij RMN een gedachte partner was. Gezien de 
transitie van RMN is de organisatie daarmee niet belast. In het Programma Recreatie en Toerisme 
wordt nu wel ingegaan op circulariteit. In paragraaf 2.3.8 zijn de ambities en acties opgenomen. Deze 
zullen tijdens de programmaperiode (2022 tot 2025) worden uitgevoerd.

2.158 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 219 9 - Bestuur Hoe krijgt circulariteit meer aandacht in de Staat van Utrecht in 2022? Er wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om in 2022 ‘circulariteit’ het thema van de jaarlijkse special 
van de Staat van Utrecht te maken.

2.159 GroenLinks Jeroen Bart BEM Programmabegroting 219 9 - Bestuur Waar staan de plannen voor het ontwikkelen van een regionale grondstoffen strategie 
in de begroting? Hoeveel geld is hiervoor gereserveerd?

Aan deze activiteit wordt gewerkt. Er wordt een regionale grondstoffenmonitor ontwikkeld die de basis 
legt voor de te ontwikkelen grondstoffenstrategie. Deze wordt gebouwd met data van onder andere de 
KvK, Rijkswaterstaat en het CBS. De verwachting is dat in Q4 van 2021 een eerste volledige concept 
van het eindproduct wordt opgeleverd aan de organisatie. Daarna moet worden bekeken welke 
inzichten de monitor oplevert, en wat eventuele vervolgstappen zijn voor de benodigde 
grondstoffenstrategie. Budget hiervoor is gereserveerd onder meerjarendoel 9.7.2, dat een totaal 
materieel budget heeft van €300.000,- voor 2022. Zie ook vraag 2155.

2.160 GroenLinks Nelleke Groen BEM Programmabegroting 219/220 9 - Bestuur U schrijft dat we ‘verstandig versnellen naar een organisatie waar data een belangrijke 
drijver en aanjager is in beleid en uitvoering, maar ook in monitoring en evaluatie van 
onze activiteiten.’ en verwijst daarbij naar het programma Slimmer met Data en via 
‘etalageprojecten’. Wordt bij de projecten ook gebruik gemaakt van instrumenten die 
toetsen of de wijze van data verzameling en het gebruik ervan geen grondrechten 
schaadt, de juiste informatie verwerkt (methodisch juist is) en niet discrimineert? 
Voorbeelden zijn de DPIA en DTIA en meer integrale instrumenten als DEDA, TADA 
of de Codio. Voor zover deze instrumenten worden ingezet, is dat bij wij van proef of 
systematisch?

Bij de etalageprojecten gaan we leren door te doen in concrete data-experimenten. Het programma 
Slimmer met Data neemt in deze etalageprojecten onder meer een rol in als kritisch adviseur, waarbij 
wordt gelet op privacy (AVG) en ethiek. We gebruiken hiervoor verschillende instrumenten, zoals een 
DPIA, de Deda, Codio en de Interprovinciale Gids voor Ethiek en Digitale Transformatie. In de 
etalageprojecten wordt dus ervaring opgedaan met deze instrumenten en het doel is om tot een 
voorstel te komen hoe we deze kunnen integreren in de reguliere processen.
Tevens initieren we de training Deugdelijke Datapraktijken en doen we mee aan vervolgonderzoek 
Codio van de UU.

2.164 PvdA d'Hondt BEM Programmabegroting 173 7 - Cultuur & Erfgoed Bij het kopje festivals wordt gesproken over technologische innovaties om online en 
hybride varianten te organiseren, mocht dat vanwege eventuele COVID-maatregelen 
nog nodig zijn. Wordt er ook aandacht besteed aan de inbedding van de 
technologische innovaties op het gebied van marketing en ticketverkoop die als 
gevolg van COVID-19 in rap tempo zijn ontwikkeld?

Er wordt op verschillende niveau’s aandacht besteed aan de implementatie van technologische 
innovaties. Veel festivals hadden de online-ticketing en -marketing al voor corona ontdekt en ingevoerd. 
Overigens hebben we enkele kleine instellingen middels steun in de eerste tranche van ons 
steunpakket voor cultuur en erfgoed wél geholpen om deze digitalisering door te voeren. 

2.172 SGP Van den Dikkenberg BEM Programmabegroting 172 7 - Cultuur & Erfgoed Waarom geldt die 75% niet voor de basisscholen uit Utrecht en Amersfoort? Wat betreft het primair onderwijs is het zo dat er geen korrelatie is tussen de provinciale doelstelling en 
cultuureducatie in deze steden. De twee steden organiseren cultuureducatie voor het PO zelf, via hun 
stedelijke instellingen. Er is wel afstemming tussen Kunst Centraal en deze instellingen. De inzet voor 
het voortgezet onderwijs is wel gericht op Utrecht en Amersfoort.

2.173 SGP Van den Dikkenberg BEM Programmabegroting 221 9 - Bestuur Lukt het om voor 2024 een eigen e-depotvoorziening op te tuigen of zijn er 
mogelijkheden bij anderen aan te sluiten?

Dit onderwerp is nog in onderzoeksfase. Er is voor nu geen mogelijkheid om zelf als PU een e-depot 
voorziening op te tuigen. Gezien het feit dat het Rijk uit de GR gaat in 2024 zal er voor die tijd gekeken 
moeten worden wat het HUA als dienst zou kunnen leveren. Er is op dit moment nog veel onduidelijk 
over de uittreding van het Rijk en de voorwaarden waaronder. Wij blijven als DB- en AB- lid van de HUA 
nauw aangesloten bij de gesprekken hierover met het RIjk en zullen uw staten ook informeren zodra er 
meer duidelijk is over de in te zetten richting voor na 2023.

2.175 SGP Van den Dikkenberg BEM Programmabegroting 242 10 - Algemene vraag Op welke manier wordt de 7.000 ton maaisel verwerkt? Dit wordt gecomposteerd, waarvan ongeveer 2/3 via de Bokashi methode. Een klein deel is gebruikt om 
broedhopen te maken voor de ringslang.



Partij PS lid CommissieP&C Product Pagina/hoofdstuk Programma Vraag Antwoord
2.176 SGP Van den Dikkenberg BEM Programmabegroting 250 10 - Algemene vraag Hoe staat het met de genoemde claim van de gebruiker van Paushuize en waarom 

zou hij compensatie moeten krijgen voor zijn verlies?
De claim van Paushuize wordt momenteel onderzocht. Er is nog geen definitief besluit of er zijn nog 
geen nadere afspraken overeengekomen over de afhandeling. We zien wel dat in Nederland meerdere 
gebruikers van vastgoed ten tijden van de lockdownmaatregelen door COVID19 aan hun verhuurder 
hebben gevraagd om tijdelijke huurverlaging. De provincie is in zijn rol als private partij (en verhuurder) 
hier ook om verzocht. En wij hebben hierover het gesprek geopend met de betreffende huurder / 
ondernemer. We doen dit ook in het licht van de recente uitspraken van de Hoge Raad over dit 
onderwerp (ECLI:NL:PHR:2021:902)

2.177 SGP Van den Dikkenberg BEM Programmabegroting 257 10 - Algemene vraag Waarom is de kapitaalstorting van 7 miljoen die gepland stond in 2022 uitgesteld naar 
2025?

De kapitaalstorting die gepland stond in 2022 is uitgesteld omdat zich in 2021 een extra mogelijkheid 
heeft voorgedaan om het kapitaal van de ROM Regio Utrecht te versterken. Ministerie EZK heeft in het 
kader van het 3e steunpakket voor de Coronacrisis nml. €150 miljoen extra beschikbaar gesteld voor 
versterking van het fondsvermogen van de ROM’s in Nederland. De voorwaarde voor deze extra 
fondsversterking was 50% cofinanciering vanuit de regio. Samen met onze partners in de ROM Regio 
Utrecht hebben we besloten hier aanspraak op te willen maken. Op 2 juni 2021 heeft PS ingestemd met 
deze extra storting vanuit de Reserve Covid. De oorspronkelijke 2e storting die bij de oprichting van de 
ROM in het bestuursakkoord tussen Min EZK en de regionale partners in de ROM was afgesproken 
voor 2022, willen we wel handhaven. Dit betekent immers extra Rijksmiddelen voor de regio. Maar deze 
storting is naar huidige verwachting pas op zijn vroegst nodig in 2025 als het huidige fondsvermogen 
(revolverend) is ingezet. Deze extra storting betreft overigens totaal €32 miljoen voor Rom Regio 
Utrecht. 16 rijk, 16 regio. 

2.179 SGP Van den Dikkenberg BEM Programmabegroting 263 10 - Algemene vraag Hoe staat het nu met indicator 3? Jaarlijks leveren alle decentrale overheden hun betaaltermijn van facturen van derden aan bij het 
ministerie van EZK t.b.v. de Betaalmonitor Overhead. In 2020 hebben wij 94% van al onze facturen 
betaald binnen de termijn van 30 dagen. In de eerste zes maanden van dit jaar scoren we steeds boven 
de 95%.

2.180 SGP Van den Dikkenberg BEM Programmabegroting 265 10 - Algemene vraag Wanneer kunnen we weer een voortgangsbericht over infoveiligheid en 
privacybescherming verwachten?

Vanaf 2021 wordt ieder kwartaal een Statenbrief gemaakt over de "Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede 
Verbeterprogramma's". Het programma Informatieveiligheid & Privacy (IV&P) is hier onderdeel van. In 
oktober (misschien eerste week november) wordt deze Statenbrief over het derde kwartaal van 2021 
verstuurd, begin 2022 over het vierde kwartaal van 2021. Vooralsnog wordt een zelfde kwartaalritme 
beoogd voor 2022.

2.181 SGP Van den Dikkenberg BEM Programmabegroting 271 10 - Algemene vraag Waarom moet 80% van de berichten van de provincie overgenomen worden door de 
media?

In ons corporate strategisch communicatiekader staat dat we willen dat de provincie zichtbaar is. Vanuit 
een informatieplicht maar ook vanuit een democratische legitimatie. De boodschap die we via onze 
eigen kanalen naar buiten brengen is bestemd voor een breed publiek. Media hebben een groter bereik 
dan onze eigen kanalen daarom zien we graag dat onze berichten door media worden overgenomen. 
Het getal van 80 is arbitrair maar ook ambitieus. Daarmee leggen we de lat hoog voor onszelf om 
berichten op zo’n manier te schrijven, zowel qua toon, inhoud als schrijfstijl, dat ze aansprekend zijn 
voor een brede doelgroep en nieuwswaardig genoeg voor de (lokale en regionale) media. 

2.182 SGP Van den Dikkenberg BEM Programmabegroting 289 10 - Algemene vraag Wat zijn de kosten per jaar om de REMU in de lucht te houden en de rechtszaak te 
voeren?

Het eigen vermogen van REMU is per 1 januari 2021 circa € 800.000,-. (de aandeelhouders; 
gemeenten Utrecht 45% en Amersfoort 10% en de provincie Utrecht 45%) en De directeur en secretaris 
van de REMU krijgen een onkostenvergoeding van elk € 15.000,- per jaar. Het voeren van cassatie, 
ervan uitgaande dat de procedure samen met de stichting GCN wordt gevoerd, zal voor REMU 
ongeveer € 50.000,- kosten. Deze kosten worden in mindering gebracht op het eigen vermogen. 

2.183 SGP Van den Dikkenberg BEM Programmabegroting 300 10 - Algemene vraag Wat wordt bedoeld met 'provincie breed' onder het kopje Harlanterrein? In verschillende dossiers  bij verkoop van gronden wordt dezelfde discussie gevoerd over een op te 
nemen kwalitatieve verplichting. Vandaar dat voor Harlanterrein niet naar een specifieke oplossing is 
gezocht, maar dat dit in breder perspectief wordt bekeken.


