
Betreft: Technische vragen m.b.t. Begroting 2021 ter behandeling in de Statenbrede commissie (BEM) van woensdag 28 oktober 2020
De vragen zijn ontleend aan de afzonderlijk ontvangen documenten van de verschillende fracties. 
Nr. = nummer / Partij = fractie / Progr. = programmanr. / GS-lid = verantwoordelijke portefeuillehouder
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Algemeen/Statenvoorstel

1 2 CU GS presenteert een adaptieve begroting. Kan 
GS, los van de COVID-reserve van 15 mln, kort 
en bondig concretiseren wat het ‘adaptieve’ 
karakter van deze begroting 2021?  

Juist met het oog op een adaptieve begroting is 
van het belang hoe PS daarin een plek krijgt. Het 
voorstel van informeren van PS vindt onze fractie 
nog niet optimaal. Zo is de rapportage Q1 min of 
meer de huidige voorjaarsrapportage, die 
doorgaans pas in juni besproken wordt. Kan GS 
met een verbeterd voorstel komen wb 
informatievoorziening aan de Staten? 

Wij verwachten dat een aantal plannen en 
activiteiten niet door kan gaan of 
vertraging oploopt omdat wij of onze 
partners andere keuzes (moeten) maken. 
Dat zal effect hebben op inzet van 
capaciteit, cofinanciering en/of inschatting 
van de haalbaarheid. Wij gaan nu uit van 
een ‘vertragingsfactor’ met een omvang 
van -2% van de materiële budgetten. 
Daarnaast wordt op concernniveau 
gestuurd op de aanwending van 
middelen, waardoor financiële mee- en 
tegenvallers eerder op concernniveau 
inzichtelijk zijn en bijsturing plaats kan 
vinden.
 
In de Statenbrief d.d. 6-10-2020 over de 
bestuurlijke planning 2021 is in de 
planning een extra tussenrapportage 
(naast de Zomernota) opgenomen te 
behandelen begin juli 2021. Los van de 
geplande bijsturingsmomenten (meer dan 
regulier), houdt het college de 
mogelijkheid open om PS tussentijds te 
informeren en/of toestemming te vragen 
voor begrotingswijzigingen of 
bijsturingsvoorstellen. Deze momenten 
zijn nu niet te voorspellen; juist vanwege 
de onzekerheden. Het adaptief besturen 

Strijk
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in een jaar met meer onzekerheden dan 
normaal is dus ook een grondhouding die 
GS hier uitspreekt naar PS. Het vraagt 
ook een andere werkwijze van de 
ambtelijke organisatie, die veel vaker 
tussentijds moet rapporteren over de 
voortgang en planning. Zoals bekend is 
de provinciale organisatie op dit punt ook 
nog aan het ontwikkelen en leren. Het is 
daarom nu nog niet mogelijk nog meer 
vaste tussenmomenten van rapporteren in 
te plannen.

2 2 VVD Op welke gegevens is het vertragingspercentage 
van -2% over de materiële budgetten gebaseerd? 
Is dit op historische gegevens of op gegevens 
van andere organisaties? Of op basis van 
wetenschappelijke inzichten? Indien het een 
schatting is: hoe is de schatting tot stand 
gekomen en heeft hier een onafhankelijke toets 
op plaats gevonden? Zo ja, door wie en kunnen 
we de rapportage van deze toets ontvangen?

 Het vertragingspercentage is een  
inschatting, gebaseerd op enerzijds een 
onderbesteding in de afgelopen jaren en 
anderzijds de verwachting dat met de 
huidige onzekerheden door COVID en 
genomen maatregelen, voorgenomen 
activiteiten bij ons of bij partners zullen 
vertragen. 
 
Het werken met een 
vertragingspercentage van 2% over de 
materiële budgetten vraagt een andere 
werkwijze van de ambtelijke organisatie, 
GS en PS om tussentijds te monitoren en 
bij te sturen. Deze nieuwe werkwijze is 
sowieso een gewenste cultuuromslag in 
onze organisatie. We vragen deze 
‘omslag-in-denken’ en ‘sneller-handelen-
in rapporteren-en-bijsturen’ in een tijd dat 
onze organisatie meer zaken aan het 
verbeteren is. Vandaar dat GS de omvang 
van het percentage ook zo laag heeft 
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willen vaststellen dat het financieel risico 
beperkt is. Afgerond € 5 miljoen voor 
2021 en dat is minder dan 1% van de 
totale uitgaven in dit kalenderjaar. Een 
risico dat gegeven het 
weerstandsvermogen ook goed gedragen 
kan worden. 
 
Het percentage van 2% is dus feitelijk een 
arbitraire stelpost gebaseerd op verleden, 
verwachtingen, gewenst gedrag en in 
haar omvang beperkt door risico 
bereidheid. 

3 3 VVD U doet aannames over gedrag van de organisatie 
(reserves vast willen houden, budgetten bewust 
te ruim begroten). Welke concrete aanwijzingen 
zijn hiervoor? Zo ja, zijn de budgetten dan 
inmiddels bijgesteld?

Het gedrag in de organisatie is gebaseerd 
op de eerder geldende afspraken over 
financiële beheersing: tegenvallers 
worden opgelost binnen het eigen 
begrotingsprogramma. Door deze 
afspraak was het verstandig enige 
financiële armslag mee te nemen in het 
ramen van de benodigde middelen en 
reserves aan te houden voor eventuele 
toekomstige tegenvallers. Dit beeld komt 
naar voren uit gesprekken hoe het komt 
dat de PU de afgelopen jaren elke keer 
minder geld uitgaf dan begroot.
Inmiddels is een groot deel van de 
programmareserves doorgelicht en waar 
mogelijk opgeheven. Uit de doorlichting 
en analyse bleek dat niet alle reserves te 
onderbouwen waren door concrete 
voorstellen of beleidsintenties. Ook is de 
huidige begroting getoetst aan de mate 
van realiseerbaarheid en realisme. In 
besluitpunt 2 van het statenvoorstel 

Strijk
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vraagt GS om de opdracht nog eens 8 
reserves door te lichten op de 
onderbouwing en realiteit van de 
onderliggende plannen. 
 
Deze aanpak bij het begroten is anders 
dan in voorgaande jaren en vraagt ook 
een cultuurverandering en het geloof dat 
je niet voor de zekerheid ruimer moet 
begroten dan noodzakelijk. Hoewel het 
college dus gestuurd heeft op realistisch 
begroten, weten wij ook dat dit een proces 
van meerdere jaren zal zijn. De 
voorgestelde vertragingsfactor van 2% op 
de materiële budgetten geeft dan ook 
mede invulling aan die gewenste 
cultuurverandering. (zie ook ons antwoord 
op uw vraag 2)
 
Bij adaptief en scherp begroten hoort ook 
de afspraak dat wanneer extra middelen 
nodig zijn, hiertoe een voorstel ingediend 
kan worden, wat ontvankelijk op de 
inhoud wordt beoordeeld. Deze afspraak 
is dan ook gemaakt met het CMT en de 
ambtelijke organisatie en maakt het 
college graag met PS. 

4 3 SP “Het jaar 2022 sluit in dit meerjarenbeeld nu nog 
met een negatief saldo van € 14,2 miljoen. Wij 
hebben de organisatie verzocht een aantal opties  
te onderzoeken die leiden tot verlaging van dit 
negatieve saldo; met als insteek wendbaarder, 
robuuster en soepeler. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om een meer gebundelde, 
gebiedsgerichte inzet van sectorale en/of 
programmabudgetten…”

De verschillende programma’s van de 
provincie hebben eigen budgetten, die 
worden ingezet voor de realisatie van de 
doelstellingen. Soms vindt die inzet plaats 
in eenzelfde gebied bij een 
gebiedsontwikkeling. Door doelstellingen 
en budgetten meer in samenhang te 
brengen, kan mogelijk efficiënter worden 
gewerkt. Ook zijn er uitgaven in beeld 

Strijk
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Vraag: graag toelichting, wat moeten we ons 
hierbij voorstellen?

waar we denken dat met bijvoorbeeld ICT 
investeringen uiteindelijk bespaard kan 
worden op uitvoeringskosten. De 
komende maanden willen we die opties 
nader bestuderen en uit werken, zodat we 
u bij de Kadernota 2022 een concreet 
beeld kunnen geven van de hardheid en 
realisatie van die voorstellen.

5 4 CU “Voor het jaar 2022 wordt een begrotingstekort 
van 14.2 mln verwacht (na verrekening reserves). 
Het tekort wordt met name veroorzaakt door een 
piek in enkele incidentele uitgaven in 2022” 
Kan dit nader gespecificeerd worden? 

In het jaar 2022 is voor ruim 85 mln. aan 
incidentele lasten begroot, terwijl dit 
bedrag in de jaren daarna substantieel 
afneemt. De incidentele lasten worden per 
programma toegelicht op de pagina’s 273 
tot en met 276 van de begroting).

Strijk

6 4 VVD U stelt dat ‘deze begroting voldoet aan de kaders 
die wij zelf, onze toezichthouder (ministerie van 
BZK) en het BBV stellen.’ Voldoet de begroting 
ook aan de kaders die Provinciale Staten hebben 
gesteld? Bijvoorbeeld de financiële verordening?

De begroting voldoet ook aan de 
vastgestelde kaders door PS.

Strijk

7 4 VVD “De post onvoorzien blijft een structurele omvang 
houden van €1,8 miljoen per jaar”. In het 
coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Utrecht is 
opgenomen dat de stelpost onvoorzien 
structureel 1% zou moeten bedragen. Waarom is 
dit uitgangspunt los gelaten?

In het coalitieakkoord is niet expliciet 
benoemd over welk bedrag de 1% moet 
worden berekend. Vorig jaar stelde de 
fractie van de VVD deze logische vraag 
ook. (Dit was vraag 6 bij de commissie 
BEM programmabegroting 2020). 
Het antwoord van GS was toen dat de 
bedoeling van de stelpost ‘onvoorzien’ is 
om in staat te zijn flexibel en adequaat te 
reageren op onvoorziene gebeurtenissen 
waarvoor extra geld nodig is. PS is toen 
akkoord gegaan met de omvang van de 
stelpost van structureel € 1,8 miljoen.  
 
Voor 2021 stellen wij u dit opnieuw voor. 
De invulling van het uitgangspunt is dus 

Strijk
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ongewijzigd.

8 5 VVD ‘Vanuit het Coalitieakkoord 2019-2023 wordt 
voorgesteld om met ingang van 2020 de 
opcenten jaarlijks te indexeren met het CBS-
prijsindex’. Is deze indexering ook nodig in relatie 
tot het structureel batig saldo, de post onvoorzien 
en de ruimte die (kennelijk) nog in budgetten 
‘verstopt’ zit?

Ja, de indexering draagt bij aan een 
sluitende meerjarenbegroting.
 
Op pagina 186 van de begroting en 
pagina 5 van het Statenvoorstel zijn de 
indexpercentages aangegeven waarmee 
gerekend is. Dit is 1,7% voor 2021 en 
(vooralsnog) 1,6 % voor de drie jaren 
daarna. Zoals blijkt uit tabel op pagina 
186 levert de indexatie in 2024 € 6,4 
miljoen meer op aan MRB dan als de 
indexatie vanaf 2021 nul zou worden. Het 
jaar 2024 sluit in het meerjarenbeeld met 
een structureel positief saldo van € 5,1 
miljoen. Zouden we de MRB niet 
indexeren (maar alle lasten en uitgaven 
wel) zou er in 2024 dus een structureel 
tekort zijn. 
 
NB. Na het intern opstellen van de 
concept programma begroting ontvingen 
wij de septembercirculaire. Op pagina 4 
van het Statenvoorstel lichten wij toe dat 
dit tot een structurele meevaller leidt 
vanaf 2024 van € 2,4 miljoen. Het MJB 
eindigt daardoor structureel op € 7,5 
miljoen, net iets boven de 
geprognosticeerde meeropbrengsten van 
indexatie gedurende drie laatste jaren.

Strijk

9 6 SP “Tot slot klinken signalen uit onze met name 
kleinere gemeenten door over de gemeentelijke 
financiën en het op peil kunnen houden van hun 
strategische vermogen en verzoek om 
ondersteuning daartoe. Vanuit Sterk Utrechts 
bestuur kunnen wij ons voorstellen daar in 2021 

Het is nog niet mogelijk dit overzicht te 
geven. Momenteel worden de concept 
begrotingen van de 26 gemeenten uit 
onze provincie beoordeeld. Dit werk is nu 
onderhanden. 

Strijk
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onze gemeenten in te ondersteunen. Het voorstel  
is om hiervoor € 15 miljoen apart te zetten vanuit 
de saldi reserve in een bestemmingsreserve 
“COVID flankerend beleid 2021”
Vraag: Om welke gemeenten gaat het en in 
hoeverre benutten zij hun belastingcapaciteit, met 
name de OZB? Graag een overzicht.

 
Anticiperend op een mogelijke vraag 
achter uw vraag of de provincie bij haar 
toekenning van middelen rekening houdt 
met de benutte belastingcapaciteit OZB 
het volgende. Het voorstel van GS is niet 
om gemeenten generiek te hulp te 
schieten indien zijn problemen hebben om 
hun begroting in evenwicht te krijgen. Met 
incidenteel geld kan de provincie 
gemeenten ook niet structureel helpen. 
Het college kan zich wel voorstellen dat 
wij gemeenten incidenteel ondersteunen 
bij het op peil houden van hun strategisch 
vermogen.  

10 7 CU Vijfheerenlanden : Is er een schatting te geven 
binnen welke bandbreedte de benodigde 
bedragen (mho diverse domeinen) zullen vallen? 

De stelpost voor Vijfheerenlanden voor 
2022 ev bedraagt € 7,9 mln. De 
verwachting is dat de benodigde kosten 
binnen deze stelpost zullen vallen. 

Strijk

11 7 CU Wb onderzoek Deloitte: 
We zijn blij dat dit college fors investeert om 
maatschappelijke opgaven te realiseren en 
ambities te verzilveren. Het eigen vermogen daalt 
daardoor van 559 mln (2019) naar 274 mln 
(2024.). 
1. Deloitte schrijft: “dat er wel grenzen gesteld 
moeten worden aan de combinatie van 
investeren en het inzetten van reserves”. 
Wat is de reactie va GS hierop? 

Het college onderschrijft de mening van 
Deloitte dat er grenzen zijn aan de 
combinatie van investeren en reserves.
Net als Deloitte bekijkt het college het 
solvabiliteitsratio wel in samenhang met 
andere financiële kengetallen. Op pagina 
23 van de begroting lichten we dit verder 
toe.

Strijk

12 7 CU in de afgelopen jaren blijkt vgl  (pag 34 rapport 
Deloitte) dat werkelijke uitgaven behoorlijk 
achterbleven bij de begroting.  
GS wil realistischer en dus scherper begroten. 
Wat is het ambitieniveau (bijv uitgedrukt in een 
percentage) en de tijdsplanning om op dat niveau 
te komen? 

Realistischer en scherper begroten is een 
ambitie wat zich niet laat uitdrukken in 
een ambitieniveau. Het is een groeiproces 
van 2 a 3 jaar gekoppeld aan 
verbeterprogramma’s zoals Versterken 
Financiële Functie. Het gaat om een 
cultuurverandering binnen de organisatie 
(zie ook antwoord op vraag 2 van de VVD 

Strijk
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en uw eerste vraag), maar ook om een 
heldere politiek bestuurlijke lijn op dit 
punt. 

13 8 SP “Deze nieuwe voorschriften in het BBV maken 
het mogelijk om bij lagere subsidiebedragen het 
resultaat te nemen op het moment van de 
toezegging. Bij grotere subsidie bijdragen wordt 
het moment van resultaatnemen verspreid over 
meerdere jaren, afhankelijk van de realisatie van 
de onderliggende prestatie. Om onnodig veel 
administratieve last te voorkomen, stellen wij u 
voor een grenswaarde te hanteren van € 2,5 
miljoen. Dit betekent dat bij subsidies die kleiner 
of gelijk zijn aan € 2,5 miljoen het resultaat wordt 
verwerkt op het moment van beschikken. Terwijl 
bij grotere subsidiebijdragen dit resultaat over 
meerdere jaren wordt verdeeld in de jaarcijfers.”
Graag nadere uitleg, voorbeelden.

In lijn met de andere provincies wordt 
momenteel het voorzichtigheidsprincipe 
gehanteerd voor de verwerking van de 
project- of activiteitensubsidies. Dit 
betekent dat de volledige lasten genomen 
worden op het moment van beschikken. 
Naar aanleiding van overleg in de 
werkgroep Lastneming subsidies waarbij 
de provincies, accountants en het 
ministerie van BZK betrokken zijn 
geweest, is er een definitief voorstel 
omtrent lastneming subsidies aan de 
commissie BBV gedaan. Dit voorstel gaat 
per 1 januari 2021 in. 
 
In vergelijking met de huidige werkwijze 
verschilt het definitieve voorstel op het 
volgende punt: projectsubsidies die 
boekjaar overschrijdend zijn en een 
gedefinieerd grensbedrag overschrijden 
worden niet langer volgens het 
voorzichtigheidsprincipe verwerkt, maar 
volgens het toerekeningsprincipe (op 
basis van een geprognosticeerd 
bestedingsritme).
 
Het grensbedrag dient door Provinciale 
Staten te worden vastgesteld. Om 
onnodig veel administratieve lasten te 
voorkomen, stellen wij u voor een 
grenswaarde te hanteren van € 2,5 
miljoen.

Strijk
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Voorbeeld: er wordt in 2021 een 
projectsubsidie van € 3 miljoen 
toegekend. De projecttermijn loopt van 
2021 tot en met 2023. Het 
bestedingsritme geeft aan dat er per jaar 
€ 1 miljoen zal worden uitgegeven. Met de 
huidige regels worden de volledige lasten 
van deze projectsubsidie (€ 3 miljoen) in 
2021 genomen. 
Met de nieuwe regelgeving wordt deze 
subsidie volgens het toerekeningsprincipe 
verwerkt, aangezien er sprake is van een 
boekjaar overschrijdend projecttermijn en 
het toegekende bedrag boven het 
grensbedrag ligt. In dit geval zal er voor 
de jaren 2021 tot en met 2023 op basis 
van het bestedingsritme per jaar € 1 
miljoen aan lasten worden genomen. In 
het eerste jaar wordt dan eventueel € 2 
miljoen geboekt op de reserve 
Lastneming Subsidies die in het 
Statenvoorstel bij besluit 1e wordt 
gevormd. Dit is dan een beklemde 
reserve. Die reserve telt wel mee als 
eigen vermogen, maar aangezien 
bedragen al zijn toegekend staan ze 
feitelijk niet meer ter vrije beschikking van 
GS en PS. Door het grensbedrag van € 
2,5 miljoen te hanteren wordt voorkomen 
dat voor vele kleine project-
subsidiebedragen die meerjarig worden 
verstrekt deze administratieve afhandeling 
noodzakelijk is.

14 8 VVD Stresstest: kunnen wij de uitkomsten van deel 2 
van de stresstest zo spoedig mogelijk 
ontvangen? In ieder geval ruim voor het 

Naar verwachting is deel 2 van de 
stresstest medio januari 2021 
beschikbaar.

Strijk
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bespreken van kadernota 2022. Motie 96 is wat 
ons betreft pas afgedaan als deel 2 van de 
stresstest aan Provinciale Staten is verzonden.

 
Dat motie 96 pas dan is afgedaan is 
vanzelfsprekend aan PS. Wel merkt het 
college op dat het al verstrekte deel 1 van 
de stresstest identiek is aan de opzet van 
de stresstest in 2012.

15 9 VVD Overwogen oplossingsrichtingen: waarom heeft u 
niet overwogen om keuzes in oude of nieuwe 
beleidsprioriteiten te maken i.p.v. de 
kaasschaafmaatregel van -2% op de materiële 
budgetten? Heeft u nog overwogen de indexering 
van de opcenten achterwege te laten? Zo ja, 
waarom heeft u daar dan afgezien? Zo nee, 
waarom heeft u dat niet overwogen?

Het college kiest in deze begroting voor 
de lijn om vast te houden aan de ambities 
uit het coalitieakkoord en deze verder uit 
te voeren. Omdat deze keuze gemaakt is 
in een onzekere tijd, is voorgesteld om 
een vertragingsfactor van -2% op de 
materiële budgetten toe te passen. Zie 
hiervoor ook het antwoord op vraag 2 van 
uw fractie.
De indexering op de opcenten is vast 
uitgangspunt in deze collegeperiode van 4 
jaar. Aangezien ook de lasten worden 
geïndexeerd vindt het college het reëel 
ook de opbrengsten MRB te indexeren. 
Zie hier verder ook het antwoord op  
vraag 5 van uw fractie over de indexatie 
MRB.

Strijk

16 10 VVD Besluitpunt 1e. Reserve “COVID flankerend 
beleid 2021”. Waarom wordt gekozen voor een 
reserve? De middelen worden immers in 2021 
besteed en kunnen dus ook gewoon in de 
begroting opgenomen worden als last of bij het 
voorleggen van een voorstel aan PS direct ten 
laste van de algemene reserve gebracht worden.

Het voorstel een aparte 
bestemmingsreserve te vormen maakt de 
keuze om een budget van € 15 mln apart 
te zetten voor COVID flankerende 
maatregelen duidelijk. Het reserveren van 
€ 15 miljoen geeft ook een signaal aan de 
‘buitenwereld’ dat de provincie zich 
betrokken voelt bij de problematiek die 
door het Corona virus is ontstaan bij 
diverse gemeenten, instellingen en 
organisaties. De voorstellen voor 
besteding worden aan de Staten 
voorgelegd en daarna opgenomen in het 
programma van de maatregel. Indien PS 

Strijk
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dit voorstel en signaal op voorhand niet 
goed vindt kan zij dit nu ook aangeven. 
Dan kan die duidelijkheid op voorhand 
ook worden gegeven aan derden en onze 
eigen organisatie.

17 11 SP Het college stelt voor de reserve wonen en 
binnenstedelijke ontwikkeling op te heffen. 
Vraag: waarom wil het college dit, gezien de 
enorme bouwopgave die er ligt en de ambities 
van de coalitie op dit gebied?

De reserve hoorde bij de in 2020 
aflopende programmaperiode. Middelen 
die niet besteed zijn vloeien terug naar de 
algemene middelen. Voor de volgende 
programmaperiode wordt voorgesteld 
nieuwe middelen ter beschikking te 
stellen.
Overigens stelt het college voor dat PS 
besluit de opdracht aan GS te verstrekken 
dit te onderzoeken en hierover bij de 
jaarrekening 2020 een eventueel besluit 
over voor te leggen.

v.Muilekom

18 11 CU Daarnaast zal in de JR2020 worden aangegeven 
of 8 reserves kunnen vrijvallen. Wat maakt dat 
specifiek deze 8 tegen het licht gehouden 
worden? 
En concreet met betrekking tot de Reserve 
Investeringsfonds provinciaal erfgoed (4.420 mln) 
: GS stelt in de begroting in het kader van 
‘bijsturen’ ook een halvering van het budget voor 
ruimtelijk erfgoed voor en bijdragen aan Pact 
Ruigenhoek en NHW worden verlaagd (pag 19). 
Wordt op deze wijze niet dubbel (zo hard) aan de 
bezuinigingsknop voor ruimtelijk erfgoed (en 
benutting daarvan) gedraaid? Is de bezuiniging 
op het NHW-budget mogelijkerwijs nog negatief 
van invloed op het proces verkrijgen status 
UNESCO Werelderfgoed? 

De genoemde 8 bestemmingsreserves 
worden in het huidige meerjarenbeeld 
2022-2024 niet ingezet. Op pagina 281 
treft u bijlage 1 met een overzicht van het 
verloop van de reserves. In dit overzicht 
zijn alle dotaties en onttrekkingen 
opgenomen tot en met eind 2024 die we 
nu kennen en besloten zijn. Bij de 
voorgestelde 8 reserves zien we tussen 
eind 2020 en eind 2024 geen enkele 
voorgenomen onttrekking. 
 
Dat is de reden om deze reserves tegen 
het licht te houden en om te beoordelen of 
de reserve nog in stand gehouden moet 
worden of kan vervallen. Uit deze analyse 
kan ook het advies van GS komen om de 
reserve geheel of gedeeltelijk in stand te 
houden; bijvoorbeeld omdat er ver 

Strijk/ 
v.Muilekom
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uitgewerkte plannen zijn die binnenkort 
resulteren in voorstellen die wel tot een 
onttrekking leiden. Met deze expliciete 
opdracht tot het beoordelen van de 
reserves draagt PS bij aan de interne 
discipline met regelmaat te beoordelen of 
wij niet onnodig geld gereserveerd 
houden in bestemmingsreserves, waar de 
algemene reserve (saldi-reserve) een 
beter alternatief is voor het inzicht en de 
integrale afweging bij politiek bestuurlijke 
besluitvorming.
 
Ter verduidelijking: ruimtelijk erfgoed 
betreft maar een klein deel van het gehele 
erfgoedbudget. 
De verlaagde middelen voor het Pact van 
Ruigenhoek betreffen middelen die niet 
meer nodig zijn, omdat de benodigde 
investeringen meevallers kenden in de 
afgelopen twee jaar. De verlaging van het 
NHW-budget is niet van invloed op het 
proces ten aanzien van de UNESCO-
status.

19 15 VVD 8. Juridisch: voldoet de begroting aan de 
financiële verordening?

Ja voldoet aan de Financiële verordening.
 
NB volgens de termijnplanning van PS 
bespreekt de FAC op 25 november het 
statenvoorstel met een actualisatie van de 
financiële verordening. Hierin zijn nieuwe 
spelregels opgenomen m.b.t. de positie 
en het belang van financiële kengetallen 
in P&C documenten. Deze aanpak is op 
10 juni 2020 in de FAC besproken en 
vooruitlopend op de aanpassing van de 
Financiële verordening hebben wij dit al 

Strijk
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wel zo verwerkt in de begroting 2021. U 
treft dit op pagina 22 en 23 en 189 tot en 
met 198.

Benchmark Deloite
20 PVV Stresstest: Deloitte verklaart dat er een hoop geld 

wordt opgemaakt en dat als dit college klaar is, 
met geld opmaken, stabilisatie plaatsvindt. Zegt 
Deloitte impliciet: nog zo'n links college is 
financieel onverantwoord? Zo nee, wat dan wel?

Naar mening van GS zegt Deloitte dit niet; 
ook niet impliciet. 
 
Er wordt geïnvesteerd in openbaar 
vervoer en (vaar)wegen. Voorbeelden van 
grote investeringsprojecten zijn de 
Uithoflijn en Vernieuwde regionale 
tramlijn. Deze investeringen leiden tot 
maatschappelijk rendement. Veel van 
deze investeringen zijn al jaren geleden 
gepland maar dragen op dit moment wel 
bij aan het anticyclisch investeren van ons 
als provinciale overheid. Meer recent 
genomen besluiten om te investeren 
passen in de lijn van dit college om niet 
onnodig reserves aan te houden, 
middelen maatschappelijk te laten 
renderen en te intensiveren op enkele 
belangrijke transitieopgaven.
 
Deloitte stelt wel dat indien het huidige of 
een nieuw college aanvullende 
investeringen wil doen bovenop de 
honderden miljoenen die in de huidige 
begrotingsplannen zitten, goed bekeken 
moet worden hoe de financiering loopt en 
hoe hiervoor alsdan ruimte kan worden 
gecreëerd binnen de structurele 
exploitatie.

Strijk

21 CU Op basis waarvan zijn Overijssel en Limburg 
geselecteerd als referentiekader voor Utrecht? 
Hoewel beide mooie en interessante gebieden 

De referentie-provincies zijn geselecteerd 
op basis van inwonertal.

Strijk
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ben ik nog op zoek naar de overeenkomsten, 
zeker in relatie tot andere provincies.

22 PvdD Het eigen vermogen per inwoner (4. Reserve 
positie) daalt flink. Waardoor komt dat? En 
waarom is het zoveel lager dan bij andere 
provincies?

De provincie Utrecht wil niet onnodig 
reserves aanhouden. Ze zet deze 
reserves in om maatschappelijk te laten 
renderen en te intensiveren op enkele 
belangrijke transitieopgaven. Onze 
algemene reserve is ruim voldoende voor 
het gegeven risico en heeft daar bovenop 
zelfs vrije ruimte. 
Andere provincies, zoals Noord-Brabant, 
Limburg en Gelderland hebben nog grote 
reserves vanwege de hoge opbrengsten 
verkoop aandelen energiemaatschappij.  
  

Strijk

Infographic: (pagina 4)
23 4 PVV De infografic op bladzijde 4 spreekt van een 

begroting met totale uitgaven en inkomsten van € 
566 miljoen, die op bladzijde 21 van € 470 
miljoen waarbij ook gesproken wordt van totale 
baten en lasten. Nu is dat verschil wel te 
herleiden voor iemand die 10 jaar in de staten zit, 
maar acht het college dit een heldere wijze van 
communiceren met PS en de samenleving?

Er is een verschil van “kijken” naar de 
begroting. De Infographic geeft de totale 
begroting weer inclusief de algemene 
middelen en inclusief de bruto onttrekking 
uit reserves van € 161 miljoen. Aangezien 
in 2021 naar verwachting ook weer € 96 
miljoen aan reserves wordt gedoteerd 
(gepresenteerd onder de lasten in de 
infographic) is de netto onttrekking uit 
reserves € 65 miljoen. Op pagina 21 van 
de begroting staat dit saldo van 
onttrekkingen en stortingen in de reserves 
genoemd. Het college ziet ook dat de 
gehanteerde definities bepalend zijn voor 
de gepresenteerde bedragen en dat dit 
voor leken en buitenstaanders misschien 
lastiger te doorzien valt. Aan de andere 
kant lichten wij het zo duidelijk mogelijk 
toe in de teksten en verschaffen beide 
presentaties inzicht. 

Strijk
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Hoofdstuk 1: Hoofdlijnen (pag. 5-26) 
24 6 SP De 2% neerwaardse bijtellingen materiële 

budgetten is dat feitelijk niet een “onderbesteding 
taakstelling” omdat veelal in de beschrijving 
gesproken wordt van “vertraging”.Wat als deze 
vertraging niet optreedt? Wordt dan een 
vertraging opgelegd? Welke rol speelt de 
Provinciale Staten dan bij deze keuze? Hoort dit 
niet simpelweg bij de verantwoording waarbij de 
Staten de beslissing nemen over dekkings- en 
bestemmingsvoorstellen?

Nee, de 2% is geen taakstelling maar een 
indicatieve inschatting van de gevolgen 
die o.a. de coronacrisis zal hebben op het 
realiseren van geprognotiseerde 
activiteiten en daarmee gemoeide 
uitgaven. In de loop van het jaar zullen wij 
monitoren of er daadwerkelijk vertraging 
optreedt en welke maatschappelijke 
effecten dat heeft. Als er bij geen enkele 
voorgenomen activiteit van alle 
programma’s vertraging optreedt; ook niet 
bij partners van ons, dan is GS niet 
voornemens vertraging op te leggen. Dit 
zou eventueel kunnen leiden tot een 
melding aan PS dat we uiteindelijk alles 
voor 100% realiseren en hiervoor 
incidenteel € 5 miljoen extra nodig hebben 
in 2021. Daarover wordt u geïnformeerd. 
Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat we bij 
de programma’s Cultuur en Erfgoed en 
Landelijk gebied wel alle voorgenomen 
activiteiten realiseren en dus geen 
vertraging hebben, maar er bij het 
programma Bereikbaarheid I wel een 
vertraging is. In dit voorbeeld kan GS aan 
PS voorstellen budget van programma 5 
over te boeken naar de programma’s 2 en 
7 en er daarmee voor te zorgen dat de 
totale uitgaven uiteindelijk nog steeds 
binnen het begrotingstotaal blijven. 
 
Ook binnen een programma kunnen er 

Strijk

[15]



Nr. Pag.nr. Partij Vraag/input Antwoord/reactie Progr. GS-lid
activiteiten zijn die vertragen of juist 
versnellen of conform planning lopen. Dan 
kan GS binnen de ruimte die de financiële 
verordening daartoe biedt zelfstandig 
besluiten over budgetoverheveling tussen 
meerjarendoelen en beleidsdoelen en 
hierover achteraf verantwoording afleggen 
aan PS. 
 
Een en ander vraagt om actiever 
monitoren en bijsturen. Van zowel de 
ambtelijke organisatie als van ons. Dit 
noemt het college adaptief besturen in 
tijden van onzekerheid. 
 
Als dat leidt tot wijziging van de begroting 
zullen wij een voorstel daartoe aan u 
voorleggen. Een en ander is voor GS de 
reden om aan u voor te stellen toch een 
korte tussenrapportage te verstrekken in 
het voorjaar en een zomernota te 
bespreken na het zomerreces.

25 8 D66 Inleiding. Onder de kop Ruimtelijke ontwikkeling 
staat in de 2e alinea "Voor ieder programma vindt 
jaarlijks of tweejaarlijks monitoring plaats om te 
kunnen bepalen of de (tussen)doelen tijdig 
worden bereikt. In 2021 gaan we de afstemming 
tussen programma’s versterken. Waar mogelijk 
leidt dat tot minder programma’s. het vergroot de 
onderlinge samenhang en resulteert in een 
logische en open programmastructuur die 
samenhangt met de visie en verordening.” 
Technische vraag: over welke programma’s 
hebben we het hier nu eigenlijk?

Het betreft alle programma’s zoals 
opgenomen in hoofdstuk 4 van de 
Omgevingsvisie onder het kopje 
‘Uitvoering geven aan beleid’ wat bij ieder 
van de zeven thema’s staat.
In het kader van de Omgevingsvisie kijken 
we nog een keer kritisch naar de huidige 
programma’s.

1 Van Essen

26 8 CDA Wie is voor de provincie gebruiker? Gemeenten, 
Waterschapen of inwoners?

De gebruiker betreft de inwoners, 
bedrijven, initiatiefnemers. Wij sturen met 

1 Van Essen
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Bestaat er geen spanning tussen de opmerking 
dat de Omgevingswet afgestemd is op de 
gebruikers en de opmerking dat een steviger 
regierol van de provincie gewenst is?

onze (Interim) Omgevingsverordening 
deels rechtstreeks op de gebruiker en 
deels via de gemeenten en 
waterschappen middels de in de 
verordening opgenomen instructieregels. 
De regierol van de provincie betreft niet 
zo zeer de rol van reguleren via de 
verordening, maar meer de rol van 
regisseur in gebiedsprocessen en 
samenwerkingsprojecten.

27 11 VVD ‘Mocht de coronacrisis langer duren, dan wordt 
de uitvoering van de proef voor een andere groep 
met een smalle beurs overwogen. Het doel is 
immers het tegengaan van vervoersarmoede.’ 
Hoe definieert het college een ‘smalle beurs’? 
Heeft het college zicht op inkomens- en 
vermogensgegevens van individuele inwoners? 
Waarom wordt afgeweken van de eigen regels in 
het coalitieakkoord dat meevallers terugvallen 
naar de eigen middelen? Waarom kiest u voor 
een benadering van ‘geld zoekt plan’ zonder 
eerst een gedegen beleidsanalyse te maken?

Een smalle/krappe beurs wordt 
gedefinieerd als het minimuminkomen. 
Gemeenten hebben zicht op deze groep 
en daarom werken wij nauw samen. 
Het budget voor de proef voor ouderen 
met een krappe beurs komt direct voort uit 
het coalitieakkoord. Het budget is 
geoormerkt voor sociale functie van OV. 
Daarvoor wordt dit budget nog steeds 
ingezet, mocht onverhoopt de proef geen 
doorgang kunnen vinden in 2021. 

6 Schaddelee

28 13 CDA Wat voor effect heeft thuiswerken op het 
kantoorgebruik van het provinciehuis?
Ook voor de verhuurde delen.
Het rechtmatigheidsoordeel wordt vanaf 2021 
door de provincie zelf vastgesteld. Is het niet 
beter om dit door een externe accountant te laten 
valideren?

Kantoorgebruik:
Wij zullen toe werken naar 2 of 3 dagen 
op kantoor werken in de toekomst. Ook 
de manier van werken op kantoor zal 
wijzigen. Het pand zal veel meer dan nu 
een ontmoetingsplek gaan worden waar 
we samen komen en vergaderen. Er 
zullen altijd wel werkplekken blijven maar 
veel minder dan nu. 
 
Voor de verhuurde delen hebben enkele 
contractpartners aangegeven minder 
resp. helemaal geen ruimte meer te willen 

Strijk
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huren. We zijn hierover in gesprek met 
huurders en onze eigen medewerkers. 
Uiteraard onderzoeken we alternatieven. 
We komen hierop terug met de financiële 
effecten in de kadernota 2022.
 
Rechtmatigheid:
Het is nog niet zeker dat het wetsvoorstel, 
dat regelt dat met ingang van 2021 het 
oordeel van de accountant over 
rechtmatigheid wordt overgedragen naar 
het College, op tijd door beide Kamers 
kan worden geloodst. Daarom zorgen wij 
enerzijds dat er geïnvesteerd wordt in het 
(versterken van) de interne 
controlemaatregelen en in het bijzonder 
de verbijzonderde interne controle. En 
anderzijds zijn wij met de accountant in 
gesprek zijn over een eventuele controle 
op de rechtmatigheid in 2021. Overigens 
zal de (externe) accountant, ook na de 
invoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording, in haar 
controle op de getrouwheid van de 
jaarrekening ook aandacht besteden aan 
de getrouwheid van de door het College 
afgegeven 
rechtmatigheidsverantwoording. Die is 
namelijk onderdeel van die jaarrekening. 
Hoe dat vorm moet krijgen is momenteel 
onderwerp van gesprek waaraan ook de 
provincie Utrecht actief aan deelneemt. 
Binnenkort wordt er een brochure (van 
VNG en provincies) over dit onderwerp 
gepubliceerd, dat zullen wij ook met u 

Strijk
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delen.

29 14 CDA Leidt de integrale aanpak in combinatie met de 
gebiedsgerichte aanpak al niet tot een efficiëntere 
organisatie?

Idealiter wel. Door op gebiedsniveau 
verschillende belangen en ambities mee 
te nemen in een integrale ontwikkeling, 
kan de provincie op een efficiënte manier 
haar doelen bereiken. De werkelijkheid is 
soms wat weerbarstiger, bijvoorbeeld 
omdat aan de voorkant niet alle informatie 
in beeld is, omdat er externe 
ontwikkelingen plaatsvinden die van 
invloed zijn op het gebied en/of de 
gewenste ontwikkeling, omdat er andere 
of nieuwe gebiedspartijen een rol spelen 
(bijv. na verkiezingen) etc. Als een 
aanpak te integraal is, kan het zelfs leiden 
tot vertraging omdat het moeilijk is om de 
verschillende belangen een plek te geven. 

Van Essen

30 15 VVD B. Verwerking Kaderbrief 2021-2024. Zijn alle 
getallen uit de kaderbrief ongewijzigd 
overgenomen? Graag ontvangen wij een 
uitgesplitst overzicht van de getallen die nu in 
deze regel gesaldeerd opgenomen zijn.

De getallen uit de Kaderbrief zijn één op 
één overgenomen in de Begroting 2021 
onder regel B.
Voor de onderbouwing/uitsplitsing van 
deze regel verwijzen wij u dan ook naar 
de Kaderbrief, waarin vanaf pagina 8 
inzicht in detail wordt gegeven van de nu 
opgenomen bedragen.
 
U treft een bijlage bij het antwoord op 
deze vraag waar de tabellen op pagina 8, 
9 en 10 in de kaderbrief worden 
aangesloten bij regel B op pagina 15 van 
de begroting 2021.

Strijk

31 16 CDA Kan de “trap-af” systematiek leiden tot 
bezuinigingen op de (vaste) salariskosten van de 
partnerinstellingen terwijl de salarislasten van de 

Zoals verwoord in de begroting kan een 
mogelijke trap-af systematiek leiden tot 
een mogelijke bijstelling van de indexering 

Strijk
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provincie wel doorstijgen? 
Onder B wordt gesproken over de indexcijfers 
van het CPB en onder D over de indexcijfers van 
het CBS. Vanwaar dit verschil?

van de looncompensatie subsidies. Dat 
hoeft niet te leiden tot bezuinigingen op 
de loonkosten van de partnerinstellingen.
Indien de algemene uitkering uit het 
provinciefonds door Trap-af-effecten zou 
dalen, zouden op hetzelfde moment bij de 
provincie ook de salarissen nog kunnen 
stijgen door een CAO loonsverhoging. 
Alsdan zou de PU moeten kijken hoe ze 
haar andere opbrengsten verhoogt (MRB) 
of andere uitgaven verlaagt. Indien die 
situatie zich voordoet, willen we niet op 
voorhand uitsluiten dat wij ook onze 
partnerinstellingen vragen mee te denken 
over die opdracht. 
 
Het genoemde indexcijfer CBS onder D 
had ook indexcijfer CPB moeten zijn. 
Deze indexcijfers worden jaarlijks in de 
meicirculaire van het Provinciefonds 
opgenomen.  

32 16 VVD “Vooralsnog hebben we een afslag van een kwart 
van het te indexeren bedrag doorgerekend in de 
gepresenteerde cijfers vanaf 2022.” Om welk 
bedrag gaat het vanaf 2022? U gaat nog 
gesprekken voeren met de instellingen, is het wel 
realistisch om dan de besparing al wel in te 
boeken vanaf 2022?

In het coalitieakkoord is de volgende passage 
opgenomen “Omdat het langdurig niet 
compenseren de bedrijfsvoering van de 
partnerinstellingen belemmert, gaan wij vanaf 
2020 de partnerinstellingen wel een compensatie 
bieden voor de loon- en prijsstijgingen. Als hierin 
geen indexeringspercentage wordt vermeld, 

Het budget voor de indexering van loon- 
en prijscompensatie van 
partnerorganisaties maakt onderdeel uit 
van de algemene stelpost ‘loon- en 
prijscompensatie’. In de Begroting zijn de 
volgende absolute bedragen 
meegenomen, waarbij dus geldt dat vanaf 
2022 er rekening is gehouden met een 
“afslag van een kwart” op het 
prijscompensatie deel:

- 170.000 euro (2021);
- 312.000 euro (2022);
- 454.000 euro (2023);
- 596.000 euro (2024). 

Strijk
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wordt het percentage voor overheidsconsumptie 
uit de prognoses CPB CEP gehanteerd.”

Waarom wijkt u af van hetgeen in het 
coalitieakkoord is gepresenteerd? Belemmert 
deze afslag de bedrijfsvoering van de instellingen 
toch niet?

 
De ingeboekte besparing komt overeen 
met de volgende bedragen:

- 48.000 euro (2022);
- 96.000 euro (2023);
- 144.000 euro (2024). 

 
In de Kaderbrief hebben wij reeds 
toegelicht dat het opnemen van een 
dergelijke besparing voortvloeit uit de 
optie, die wij nadrukkelijk open willen 
houden, dat instellingen delen in de 
gevolgen van een mogelijke “trap af” 
systematiek van het Rijk. Bij het opstellen 
van de Kadernota 2022 zal hier meer 
duidelijkheid over zijn en zullen we, zoals 
ook volgt uit onze financiële verordening, 
het toe te passen indexeringsbedrag 
expliciet aan uw Staten voorleggen ter 
besluitvorming. 
Op basis van het voorgaande ontvangen 
onze partnerinstellingen nog steeds een 
substantiële compensatie voor loon- en 
prijsstijgingen, al bedraagt deze mogelijk 
niet 100% voor het deel van de 
prijsstijgingen. De mate waarin dit de 
bedrijfsvoering van instellingen 
mogelijkerwijs hindert is op voorhand niet 
aan te geven, omdat de omvang van een 
eventuele besparing verschilt per 
partnerinstelling. 
 
Mochten er geen grote trap-af effecten 
zijn vanuit het Rijk, dan zullen wij die ook 
niet voorstellen richting onze partners. 

[21]
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Aan der andere kant willen we ook tijdig 
het signaal afgeven deze gesprekken aan 
te gaan met onze partners mocht een 
nieuw kabinet besluiten tot kortingen op 
het provinciefonds in een post-Corona 
tijdperk. 

33 17 GrL Er wordt 15 miljoen apart gezet in de 
bestemmingsreserve “COVID flankerend beleid 
2021”. Is deze reserve ook bedoeld voor de 
opvang van eventuele tekorten in het openbaar 
vervoer?

Nee. Eventuele tekorten in het openbaar 
vervoer zien wij als een risico, dat drukt 
op het weerstandsvermogen. Wij gaan er 
vooralsnog van uit dat het Rijk, net als in 
2020 de tekorten in het openbaar vervoer 
via de provincies of direct vergoedt aan 
de openbaarvervoermaatschappijen. Het 
risico dat dit niet gebeurt en de Provincie 
dus zelf risicodrager wordt voor de 
terugval in reizigers opbrengsten ziet u als 
risico 1 terug in de tabel TOP 10 risico’s 
op pagina 190 van de begroting.

Strijk

34 17 CDA Vanwaar de extra kosten voor regionale 
programmering in relatie tot het uitstel van de 
Omgevingswet? Houdt u er rekening mee dat de 
invoering Omgevingswet nog langer uitgesteld 
gaat worden?

De kosten voor het nieuwe instrument 
regionaal programmeren worden nu 
structureel belegd. Dit heeft geen relatie 
met het uitstel van de Omgevingswet.

Samen met het ministerie, het IPO en de 
andere koepelorganisaties willen wij heel 
graag dat de Omgevingswet op 1 januari 
2022 in werking treedt. Alle partijen zetten 
zich in om deze datum te halen. 

1 Van Essen

35 18 D66 Inleiding. Onder programma 2 wordt vermeld dat 
er EUR 300K beschikbaar gesteld wordt voor 
uitvoeringsprogramma circulaire economie. Wat 
is de specifieke bestemming? Betreft dit de 
volledige reservering voor het nog te behandelen 
uitvoeringsprogramma?

Het budget is bedoeld om in 2021 een 
start te kunnen maken met de uitvoering 
van het in december vast te stellen 
programma. Het betreft incidentele 
middelen voor 1 jaar. Het 
uitvoeringsprogramma bevat een voorstel 

Strijk
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voor de beschikbaar te stellen middelen 
gedurende de jaren na 2021. Bij de 
begroting 2020 is € 90.000 structureel 
opgenomen voor circulaire economie. 
Mocht meer inzet van mensen nodig zijn 
op dit belangrijke programmaonderdeel 
dan geldt de afspraak dat deze inzet 
gedekt dient te worden uit de totale post 
voor personeelslasten. 

36 18 PVV In het overzicht gericht bijsturen op bladzijde 18 
wordt met één pennestreek miljoenen 
vrijgespeeld. Welke effecten heeft dat concreet bij 
de post: "effecten van mobiliteit op de kwaliteit 
van de leefomgeving","mobiliteitsmanagement", 
"knooppuntontwikkeling"", "verbetering 
bedrijfsvoering". Wat zegt dat in het algemeen als 
klaarblijkelijk zo eenvoudig miljoenen kunnen 
worden vrijgespeeld?

Binnen kwaliteit van de leefomgeving was 
budget opgenomen voor klimaat en 
verkeer. Budgettair gezien zal er op dit 
thema hierdoor minder mogelijk zijn. Wat 
betreft mobiliteitsmanagement 
verwachten we door de budgetten vanuit 
de verschillende actielijnen te combineren 
en in te zetten binnen regionale 
samenwerkingen zoals Goedopweg en 
het Regionaal Mobiliteitsprogramma 
(RMP) hetzelfde te kunnen realiseren met 
minder directe financiële inzet vanuit de 
provincie.
De ambitie voor knooppunten blijft 
overeind. Echter, in de praktijk blijkt het 
meer inzet en tijd te vragen om te komen 
tot planuitwerking en concrete afspraken 
met partijen. Daardoor wordt het jaarlijkse 
subsidiebudget niet benut. Daarom 
temporiseren we op dit onderdeel, maar 
wordt het wel doorgezet tot en met 2025.

De voorstellen bij gericht bijsturen zijn het 
resultaat van een intensief proces, waarbij 
in verschillende ronden kritisch is gekeken 
naar mogelijkheden om tot een sluitende 
meerjarenbegroting te komen. Daarbij is 
gezocht naar een evenwicht tussen het 
realiseren van de in het coalitieakkoord 

Schaddelee/
Strijk
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geformuleerde ambities, de mogelijkheid 
en/of noodzaak tot bijstelling en een 
inschatting van de realiseerbaarheid. 

37 18 GrL Het aanpassen van de ambitie voor het 
monitoren van de effecten van mobiliteit op de 
kwaliteit van de leefomgeving naar het niveau 
van de wettelijke norm levert een besparing van 
800.000 tot 1.000.000 op. Wat zijn de gevolgen 
van de verlaging van de ambitie?

Binnen kwaliteit van de leefomgeving was 
budget opgenomen voor klimaat en 
verkeer. Budgettair gezien zal er op dit 
thema hierdoor minder mogelijk zijn. Inzet 
op dit thema zal voortaan vanuit de 
andere beleidsdoelen van programma 5 
en 6 en het programma energie transitie 
plaatsvinden.

5 Schaddelee

38 18 CU Wb het sluitend krijgen van de begrotingen 2021-
2024 zet GS in op 2 sporen: gericht bijsturen en 
adaptief sturen (2% vertragen). 

Vragen mbt gericht bijsturen, pagina 18 onder 
Bereikbaarheid : 
• Effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de 
leefomgeving - ambitie wordt neerwaarts 
bijgesteld tot de wettelijke norm. Kan GS dit 
concretiseren, waar moeten we aan denken? 
• Knooppuntenontwikkeling temporiseren; Het 
jaarlijks subsidiebedrag wordt verlaagd. Welke 
ambities worden nu weggestreept, wie zijn 
subsidieontvangers? 

Binnen kwaliteit van de leefomgeving was 
budget opgenomen voor klimaat en 
verkeer. Budgettair gezien zal er op dit 
thema hierdoor minder mogelijk zijn. Inzet 
op dit thema zal voortaan vanuit de 
andere beleidsdoelen van programma 5 
en 6 en het programma energie transitie 
plaatsvinden.
De ambitie voor knooppunten blijft 
overeind. Echter, in de praktijk blijkt het 
meer inzet en tijd te vragen om te komen 
tot planuitwerking en concrete afspraken 
met partijen. Daardoor wordt het jaarlijkse 
subsidiebudget niet benut. Daarom 
temporiseren we op dit onderdeel, maar 
wordt het wel doorgezet tot en met 2025.

Schaddelee

39 18 SP Mobiliteitsmanagement (meerjarendoelen onder 
5.8) Door onze inzet rondom 
mobiliteitsmanagement (werkgevers, scholen, 
etc.) anders te organiseren kan jaarlijks een 
bedrag van tussen de €260.000 en €300.000 
bespaard worden. Dit betekent een efficiënte 
combinatie met de inzet rondom slimme 
mobiliteit/verkeersmanagement.
Vraag: waaruit bestaat dat 'anders organiseren' 

Door de budgetten vanuit de verschillende 
actielijnen te combineren en in te zetten 
binnen regionale samenwerkingen zoals 
Goedopweg en het Regionaal 
Mobiliteitsprogramma (RMP) verwachten 
we hetzelfde te kunnen realiseren met 
minder directe financiële inzet vanuit de 
provincie.

5 Schaddelee
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en waarom is dat niet al eerder gedaan als dat 
zonder problemen leidt tot deze besparing?

40 18 SP Knooppuntontwikkeling temporiseren: jaarlijks 
subsidiebedrag verlagen en terugbrengen naar 
oorspronkelijke niveau, wel doorzetten tot en met  
2025 levert jaarlijks een lagere uitgave op van 
tussen de €1 en €1,5 miljoen.
Vraag: waarom deze keuze? 
Knooppuntontwikkeling was toch juist van 
eminent belang voor het aanjagen van de 
woningbouw?

De ambitie voor knooppunten blijft 
overeind. Echter, in de praktijk blijkt het 
meer inzet en tijd te vragen om te komen 
tot planuitwerking en concrete afspraken 
met partijen. Daardoor wordt het jaarlijkse 
subsidiebudget niet benut. Daarom 
temporiseren we op dit onderdeel, maar 
wordt het wel doorgezet tot en met 2025.

5 Schaddelee

41 19 GrL Hier wordt een halvering van het budget voor 
ruimtelijk erfgoed voorgesteld. Kunnen hiervan de 
gevolgen inzichtelijk gemaakt worden?

Dit budget is beschikbaar voor cultuur-
historisch onderzoek, ondersteuning van 
gemeenten bij het maken van 
cultuurhistorische en archeologische 
waardenkaarten, (onderzoek t.b.v.) 
aanpassingen in de Cultuurhistorische 
Atlas, voorbereidingsbudget ten behoeve 
van het opstellen van voorstellen voor de 
Erfgoeddeal richting Rijk, bijdragen aan 
ontwerpend onderzoek ten behoeve van 
ingrepen in de leefomgeving. Door de 
halvering van het budget zullen minder 
projecten dan wel minder ambitieuze 
projecten worden uitgevoerd en 
ondersteund. De meerjarige subsidie aan 
het STAMU (Steunpunt Archeologie en 
Monumenten Utrecht) blijft in stand.

7 Van 
Muilekom

42 19 D66 Opnemen van 2% vertragingsfactor sluit aan bij 
de ervaring van voorgaande jaren. Het roept wel 
de vraag op of een succesvolle 
organisatieverandering wat betreft effectiviteit nu 
ook te beschouwen is als een risico die 
opgenomen moet worden in het 
weerstandsvermogen? 

De vertragingsfactor wordt niet (alleen) 
veroorzaakt door interne factoren, maar 
vooral ook door externe ontwikkelingen. 
De organisatieontwikkeling beschouwen 
we niet als een risico, maar als een kans.

Strijk

43 19 CDA Hoeveel besparing levert gericht bijsturen op? Zoals verwoord op pagina 2 van het 
statenvoorstel en pagina 15 van de 

Strijk
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begroting levert gericht bijsturen meerjarig 
het bedrag van €18,5 miljoen op over de 
periode van 4 jaar.
Dit bestaat uit € 2,250 structureel per jaar 
vanaf 2021; tezamen € 9 miljoen.
En voor 2021 incidenteel € 3,7 miljoen, 
voor 2022 incidenteel € 2,3 miljoen en 
voor 2023 incidenteel € 3,6 miljoen. Dit is 
samen incidenteel € 9,6 miljoen.

44 19 CDA Hoe verhoud de verlaging van € 50.000,-- 
structureel per jaar voor het brede MKB zich tot 
de 15 miljoen incidenteel per jaar (waarvan de 
helft voor economie)?

In de totstandkoming van de begroting 
2021 is een kritische afweging gemaakt 
ten aanzien van de investeringen in 
economische activiteiten en 
ondersteuning. Alle programma’s is 
gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. 
De focus ligt, mede door de 
coronamaatregelen, op een 
toekomstbestendig MKB door versterking 
van het strategisch vermogen en 
investeringen in economische 
weerbaarheid en wendbaarheid. De 
mogelijke ondersteuning van bedrijven in 
het licht van Corona flankerend beleid is 
incidenteel van karakter, terwijl de 
bijsturing op het budget voor MKB 
ondersteuning structureel van aard is.

Strijk

45 19 VVD Verbetering bedrijfsvoering. Hoe verhoudt deze 
bezuiniging zich tot de extra intensiveringen die 
de laatste 1 ½ jaar hebben plaatsgevonden in de 
bedrijfsvoering?

De intensivering van de laatste anderhalf 
jaar was tweeledig: binnen bedrijfsvoering 
weer op niveau komen (structureel) en 
extra expertise om alle 
bedrijfsvoeringsprocessen te verbeteren 
(tijdelijk). Dit levert samen met 
centralisatie op de middellange termijn de 
genoemde besparing op. 

Strijk

46 22 VVD ‘En in de jaren daarna (tot 2030) zit voor ruim € 
150 miljoen aan investeringen in de pijplijn aan 

In de tabel op blz 337 is de verdeling van 
de investeringen opgenomen. Van de 

5 Schaddelee
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investeringen en nog eens € 240 miljoen in 
studiefase.’ Welk deel is vervangingsinvestering 
en welk deel uitbreiding? Is dit prijspeil 2021?

€150 mln aan investeringen betreft het 
€42 mln aan uitbreidingsinvesteringen en 
€108 mln aan vervangingsinvesteringen. 
De €240 mln in de studiefase betreft 
overigens alle projecten in de studiefase 
vanaf 2021. Op blz 334 en 335 is een 
overzicht opgenomen van welke projecten 
het betreft. Een groot deel van de 
projecten betreft projecten conform de 
trajectaanpak. Hierin worden groot 
onderhoud/vervanging en eventuele 
uitbreiding gecombineerd. Het is daarom 
niet mogelijk om in deze fase voor deze 
projecten een verdeling aan te geven naar 
vervanging en uitbreiding. Op het moment 
van een kredietbesluit voor dergelijke 
projecten is deze verdeling wel duidelijk, 
omdat deze projecten dan nader zijn 
uitgewerkt. Bedragen zijn prijspeil 2021.

47 24 VVD Volgens het college sluit de analyse van Deloitte 
goed aan bij de analyse van het college. Deloitte 
stelt dat het belangrijk is om grenzen te stellen 
aan de combinatie van investeren en het inzetten 
van reserves. Waar ligt volgens het college deze 
grens?

Antwoord zie vraag 11. De analyse waar 
de grens ligt is gebaseerd op de 
geprognosticeerde en werkelijke 
ontwikkeling van meerdere financiële 
kengetallen; in samenhang te bezien. Zo 
lang alle kengetallen nog op neutraal of 
gezond staan is die grens nog niet 
bereikt. Zodra één of meerdere financiële 
kengetallen in de categorie ‘risicovol’ 
terecht komen, is verscherpte analyse 
nodig. De netto schuldquote en de 
solvabiliteitsratio naderen eind 2024 
volgens de huidige prognose die 
grenswaarden. Mochten er na 2024 nog 
grote nieuwe investeringen aankomen, zul 
je dus moeten bekijken waar bijsturing 
noodzakelijk is om het totale financiële 
beeld gezond te houden.

Strijk

Hoofdstuk 2: Programma’s (pag. 27-184)
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48 31 VVD Wat wordt verstaan onder de 

afstemmingseenheid van de provinciaal adviseur 
ruimtelijke kwaliteit?

De ambtelijke contactpersonen voor de 
provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

1 Van Essen

49 31 VVD Is er ook ruimte voor de aanvrager/initiatiefnemer 
in de samenhangende aanpak voor 
uitvoeringsondersteunende activiteiten of in een 
van de 9 werkprocessen?

Ja. Het spoor Andere manier van werken 
heeft als doel te werken volgens de 
principes van de Omgevingswet, zoals 
inzichtelijk omgevingsrecht, leefomgeving 
centraal, ruimte voor maatwerk en sneller 
en beter. Daarbij hoort dat het initiatief 
centraal staat. Bij de ontwikkeling van 
onze nieuwe werkwijzen en 
werkprocessen is er aandacht voor de 
initiatiefnemers/aanvragers en de centrale 
rol die zij hebben.

1 Van Essen

50 32 GrL Op deze pagina wordt gesproken over het 
centraal stellen van het initiatief. Wat wordt hier 
bedoeld? Kan het ook een initiatief zijn van een 
groep inwoners van de provincie? Hoe kunnen zij 
met een initiatief bij de provincie terecht?

We bedoelen met het initiatief centraal 
stellen dat we onze werkwijzen en 
werkprocessen zo inrichten dat ze 
aansluiten bij de belevingswereld van de 
initiatiefnemer (begrijpelijke taal, heldere 
processtappen). Daarnaast hebben we, 
via de gemeenten en andere 
samenwerkingspartners, oog voor 
initiatieven die kunnen bijdragen aan onze 
programmatische doelen en 
ondersteunen deze waar mogelijk.
Uiteraard bedoelen we met een initiatief 
ook een initiatief van een groep inwoners. 
Initiatiefnemers kunnen altijd contact 
opnemen met de provincie via het 
algemene nummer. Zij worden dan in 
contact gebracht met de accounthouders 
bij het team GRO (Gemeentelijke 
Ruimtelijke Ontwikkelingen). In overleg 
zullen wij de initiatiefnemer in contact 
brengen met de betreffende gemeente, 
omdat gemeenten in principe eerste 
aanspreekpunt zijn (i.h.k.v. de één 
overheid gedachte).

1 Van Essen
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51 33 GrL Wat voor soort organisatie heeft u op het oog met 

de Netwerk support RO/FL werk titel? Is het een 
project- of programmaorganisatie? Waarin wordt 
er anders gewerkt dan de afgelopen jaren? Is er 
een reorganisatie aan verbonden?

Een netwerk van lijnactiviteiten, waarin 
zes verschillende expertises 
gestructureerd samenwerken. Het is geen 
project of programmaorganisatie, maar 
binnen het netwerk wordt wel projectmatig 
gewerkt. Het is geen reorganisatie maar 
een bundeling van wat er tot nu toe 
gebeurde in de twee programma’s IGP en 
IFL, aangevuld met de inzet uit vier 
andere expertises.

1 Van Essen

52 33 50PL Regionale Programmering Wonen, waar blijven 
de mogelijkheden voor kleine kernen en 
kleinschalige projecten?

In de ontwerp-interimverordening, die  
thans ter inzage ligt en begin 2021 aan 
PS ter besluitvorming wordt voorgelegd, is 
voorzien in kleinschalige 
uitbreidingsmogelijkheden in het landelijk 
gebied ten behoeve van lokale vitaliteit 
(art. 9.12). Voor grotere uitbreidingen 
worden gezamenlijke afspraken gemaakt 
in de Regionale Programmering.

1 Van Essen

53 33 VVD U geeft aan ‘incidenteel’ een PIP/projectbesluit te 
kunnen inzetten voor andere dan infrastructurele 
projecten. Wat zijn de voorwaarden voor die 
incidentele PIP/projectbesluit? Wanneer doet een 
dergelijk incident zich voor? 

Reguliere voorwaarden zijn hier niet van 
toepassing. De praktijk leert dat 
toepassing van het instrument een 
integrale afweging is. Zo is in het verleden 
bijvoorbeeld gekozen voor toepassing van 
het instrument om een gestagneerd 
proces vlot te trekken (PIP Geluidswal 
Veldhuizen) of als onderdeel van de 
uitvoering van een provinciale aanpak 
(PIP Kantoren)

1 Van Essen

54 33 VVD Bedoelt u met het ‘ ondersteunen’ van 
gemeenten dat u pas een PIP/projectbesluit inzet 
als gemeenten daar expliciet om vragen?

Een gemeentelijk verzoek is niet 
randvoorwaardelijk voor de 
instrumentkeuze. Als een gemeente om 
een PIP/projectbesluit verzoekt, zal dit 
worden overwogen. Hierbij wordt onder 
andere gekeken naar wettelijke 
voorwaarden met betrekking tot 
subsidiariteit en provinciaal belang. 
Daarnaast kan ook voor een 

1 Van Essen
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PIP/projectbesluit worden gekozen zonder 
dat de gemeente dit verzoekt om redenen 
zoals bijvoorbeeld in het vorige antwoord 
(53) zijn gegeven.

55 34 GrL Wat is de verhouding tussen de Ruimtelijk 
Agenda gemeenten en het proces van regionaal 
programmeren?

De ruimtelijke agenda’s richten zich op 
alle mogelijke projecten waarin 
gemeentelijke en provinciale opgaven 
samenkomen. Dat kunnen zowel 
binnenstedelijke als buitenstedelijke 
opgaven zijn, inclusief 
woningbouwlocaties maar ook andere 
ontwikkelingen. Die gezamenlijke 
opgaven worden integraal opgepakt. De 
De gebieds- en uitvoeringsgerichte 
initiatieven op de ruimtelijke agenda 
zullen doorgaans dus volgend zijn op het 
proces van het aanwijzen van 
woningbouwlocaties in het kader van de 
regionale programmering. In de 
plannings-, uitvoerings- en monitoringfase 
van die woningbouwlocaties kunnen beide 
processen elkaar versterken.

1 Van Essen

56 34 D66 Op blz 34/36 wordt gesproken over een 
Omgevingsagenda gemeenten, over afspraken 
tav de samenwerking met gemeenten. Waar 
kunnen we die Omgevingsagenda vinden?

De Omgevingsagenda Gemeenten (OAG) 
vervangt op termijn de huidige Ruimtelijke 
Agenda Gemeenten (RAG). Met alle 
gemeenten is een RAG opgesteld. Op dit 
moment worden de eerste OAG’s met 
gemeenten voorbereid.
Binnen de OAG vindt geen bestuurlijke 
besluitvorming plaats. Het is een integrale 
werkwijze voor gebieds- en 
uitvoeringsgerichte samenwerking waar 
provinciale en gemeentelijke opgaven 
samenkomen.

1 Van Essen

57 34 VVD Omgevingsagenda gemeente, is dit een 
instrument dat voorafgaat aan de regionale 

De Omgevingsagenda Gemeenten (OAG) 
is een werkwijze en instrument dat 

1 Van Essen
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programmering en het programma woningbouw? ondersteunt bij de gebiedsgerichte 

uitwerking van het provinciaal beleid in 
samenwerking met gemeenten en 
waterschappen. Het instrument 
ondersteunt uitvoeringsgerichte 
programma’s (OPU) zoals het programma 
woningbouw bij regionale programmering 
wanneer deze gebiedsgericht verkend en/
of uitgewerkt wordt, in respectievelijk 
concrete locaties/locatiekeuze en/of 
(gemeentelijke) plannen. Zie ook 
antwoord op vraag 55.

58 35 GrL In het REP was aanvankelijk groen/natuur niet 
opgenomen. Later is daarover een gedeelte 
toegevoegd. Hoe vindt de samenwerking tussen 
provincie en U16 op dit terrein plaats. Wat 
betekent groen groeit mee voor de U16?

De 5e pijler van het REP is Groen en 
Landschap. Door de U16 worden 
momenteel de groene opgaven in beeld 
gebracht. Daarbij is ook input vanuit de 
provincie meegegeven, waaronder veel 
GIS-data. De provincie wordt ambtelijk en 
bestuurlijk meegenomen, onder meer via 
de bestuurstafel Groen en Landschap van 
de U16.
Daarnaast vindt afstemming plaats met 
Groen Groeit Mee. Vanuit Groen Groeit 
Mee wordt o.a. gewerkt aan een kaart van 
de gehele provincie, waarop de groene 
opgaven worden verbeeld. De 
inventarisatie van de groene opgaven die 
door de U16 is gedaan, wordt betrokken 
bij Groen Groeit Mee. Ook met de Regio 
Amersfoort en Foodvalley is de U16-
aanpak besproken, waarbij we hopen dat 
vanuit die regio’s de benadering van de 
U16 wordt overgenomen.

1 Van Essen

59 35 D66 Op blz 35 staat: medewerkers zijn goed 
voorbereid op de nieuwe werkwijze van de 
Omgevingsvisie. Waar moeten we dan aan 
denken? Welke opleidingen en trainingen volgt 

Op blz. 35 staat dat medewerkers goed 
zijn voorbereid op de nieuwe procedures 
en werkwijze van de Omgevingswet. In 
2020 is gestart met het geven van in-

1 Van Essen
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men? En gaat het om alleen de provinciale 
medewerkers, of ook van gemeenten?

companytrainingen over de wettelijke 
instrumenten en procedures van de 
nieuwe wet voor de provinciale 
planadviseurs. Vóór inwerkingtreding van 
de wet worden deze waar nodig herhaald 
en verdiept. Voor zover de 
Omgevingsvisie veranderingen met zich 
meebrengt in werkwijzen (bijvoorbeeld 
regionaal programmeren woningbouw) 
worden interne procedures daarop 
afgestemd en geoefend. Met gemeenten 
vindt voorts overleg plaats om te bezien 
hoe we elkaar bij opleidingstrajecten 
kunnen ondersteunen en procedures 
afstemmen. Dat gebeurt in het kader van 
de regionale samenwerking 
Omgevingswet met gemeenten, 
omgevingsdiensten en waterschappen. 
Opleiden is één van de projecten waarin 
samen opgetrokken wordt.

60 35 CDA Hier wordt onder 1.1.4 over afspraken met 
regionale partners niet expliciet gesproken over 
burgers en participatie?

Dat klopt. Er wordt hier specifiek gedoeld 
op bestuurlijke afspraken met 
(samenwerkende) gemeenten (in regio’s) 
en waterschappen.

1 Van Essen

61 35 CDA Zijn de tien gemeenten met een gezamenlijke 
Omgevingsagenda dezelfde als de gemeenten 
met een Ruimtelijke Agenda?

Met alle gemeenten is een Ruimtelijke 
Agenda (RAG) opgesteld. De 
Omgevingsagenda Gemeenten (OAG) 
vervangt op termijn alle Ruimtelijke 
Agenda’s met gemeenten (RAG). Dit zal 
gefaseerd plaatsvinden.

1 Van Essen

62 35 CDA Waar bij MIRT en programma U Ned wordt 
gesproken over provincie en U16 wordt daar niet 
U10 bedoelt?

Sinds de opheffing van de WGRplus 
(2015)  hebben de tien gemeenten uit 
deze samenwerking zich georganiseerd in 
U10 verband. Sindsdien hebben ook 
andere gemeenten zich aangesloten bij 
dit informele samenwerkingsverband o.a. 
in de constellatie van de 16 gemeenten 
van de woningbouw regio Utrecht. 

1 Van Essen
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Vandaar dat hier de term U16 als naam 
van de samenwerkende gemeenten 
Utrecht gehanteerd wordt.

63 35 CU Meerjarendoel 1.1.3 
Beoogd resultaat 2021
Hier staat dat er geen zienswijzen zijn bij 
tenminste 95% van de gemeentelijke ruimtelijke 
plannen, wegens voldoende overeenstemming 
met provinciaal beleid, zoals vastgelegd in de 
provinciale ruimtelijke verordening, en na 
inwerkingtreding van de Interim 
Omgevingsverordening. 
Kan de hoogte van dit percentage nader worden 
onderbouwd? Hoe pakt dit straks met de 
Omgevingsvisie uit? 

De ervaring leert dat zienswijzen voor 
maximaal 5% van de plannen ambitieus 
en haalbaar is. Nu al is het uitgangspunt, 
dat met goed vooroverleg over 
gemeentelijke planvoornemens formele 
inbreng tegen (ontwerp-)plannen wordt 
voorkomen. Dat uitgangspunt wordt onder 
de Omgevingswet en op basis van de 
Omgevingsvisie alleen maar versterkt. 
Het is echter nooit helemaal te voorkomen 
dat gemeenten plannen publiceren die in 
strijd zijn met de provinciale verordening.

1 Van Essen

64 36 D66 Op blz 36 helemaal onderaan wordt gesproken 
over onderzoek governance, Groene Hart, in 
relatie tot de NOVI. Wat wordt hiermee bedoeld?

In de definitieve NOVI is het Groene Hart 
door het Rijk benoemd als één van de 
acht “voorlopige NOVI-gebieden”. Deze 
NOVI-gebieden zijn gebieden met 
essentiële, complexe en urgente opgaven 
met een nationaal belang waar 
samenwerking tussen alle overheidslagen 
noodzakelijk is om succesvol antwoord te 
geven op de opgaven. In de periode tot 
en met het voorjaar 2021 wordt door Rijk, 
provincies, gemeenten en waterschappen 
in het Groene Hart onderzocht welke 
opgaven binnen het Groene Hart het 
grootst zijn, in welke deelgebieden deze 
liggen en stellen betrokken overheden 
scenario’s op over de samenhang, 
inhoudelijk, geografisch, in de tijd en 
bestuurlijk. Het gaat er om de urgentie 
voor het Groene Hart als geheel en in de 
meest ‘spannende’ deelgebieden en 
samenhangende thema’s te benoemen. 
Waar schuurt het? Waar past het en is er 

1 Van Essen
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handelingsperspectief? Welk bestuurlijk 
partnerschap vraagt dat? Voorjaar 2021 
wordt advies uitgebracht over hoe de 
governance van het voorlopig NOVI-
gebied Groene Hart het beste kan worden 
ingericht.

65 39 D66 Hoe staat het nu actueel met de ontwikkeling van 
de Geo-Point? Loopt dat op schema? Heeft dat 
meer inzet, en budget nodig? Dit is cruciaal voor 
de digitale ondersteuning tav de Omgevingsvisie.

Geo-point is een informatieplatform 
waarmee wij openbaarheid van 
informatie faciliteren. Dit doen we zo 
doelgericht mogelijk en daar waar nieuwe 
mogelijkheden zich voordoen 
implementeren we die. De digitale 
ondersteuning voor de 
Omgevingsvisie/ omgevingswet komt 
vooral ook voort uit de DSO (digitaal 
stelsel omgevingswet), wat een landelijk 
project is waarop wij goed zijn 
aangesloten. Via het IPO vindt er 
regelmatig ambtelijk overleg plaats met 
het Rijk en andere andere koepels om de 
voortgang daarvan te bewaken. Tot 
inwerkingtreding is er voldoende budget 
gereserveerd. Na inwerkingtreding is dit 
afhankelijk van het uiteindelijke niveau 
van het landelijke stelsel (DSO) 
en de daarbij passende provinciale en 
regionale ambities aangaande het werken 
onder de Omgevingswet. 

1 Van Essen

66 41 50PL Marinierskazerne, wanneer kunnen we de 
voortgang op dit project verwachten?

In juli van dit jaar is het besluit om de 
mariniers niet naar Vlissingen te 
verhuizen maar naar Kamp Nieuw-
Milligen definitief geworden. Het ministerie 
van Defensie werkt nu de behoeftestelling 
voor Kamp Nieuw-Milligen uit, inclusief 
bijbehorende planning. Zodra hierover 
meer duidelijkheid is en wij weten met 

1 Van Essen
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welk tijdpad rekening gehouden moet 
worden zal het project Herbestemming 
Marinierskazerne Doorn weer opgestart 
kunnen worden. De inzet van alle 
betrokken partijen is om de planvorming 
voor de herbestemming te hebben 
afgerond op het moment dat de mariniers 
het terrein in Doorn verlaten.

67 42 CDA Het convenant met de USP partners bestaat toch 
al (2019)?

Op 11 mei 2017 is een convenant 
gesloten om de samenwerking tussen 
partijen op het USP en het Anthonie van 
Leeuwenhoekterrein in Bilthoven (RIVM), 
daarna USP-Bilthoven genoemd, te 
versterken. Op dit  moment wordt gewerkt 
aan een nieuw convenant, met als doel 
dat alle partijen (overheden en 
kennisinstellingen) vanuit een (hernieuwd) 
gezamenlijk commitment werken aan een 
verdere versterking van het USP (zowel in 
Utrecht als in Bilthoven).

1 Van Essen/ 
Strijk

68 44 GrL Bij het stimuleren van transformatiegebieden stuit 
men ongetwijfeld ook op bedrijven die moeten 
worden verplaatst of waarvan het wenselijk is dat 
ze worden verplaatst. Is de regeling hinderlijke 
bedrijven nog in werking? Wat is de inzet van de 
provincie in deze gevallen?

Het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke 
Bedrijven (FUHB) is al onderdeel van het 
huidige programma Binnenstedelijke 
Ontwikkeling 2017-2021. 
Met het nieuwe Uitvoeringsprogramma 
Versnelling Woningbouw 2021 t/m 2024 
wordt ingezet op het benutten van kansen 
voor herstructurering en transformatie o.a. 
als een bestaand bedrijf het knelpunt 
vormt en uitplaatsing de oplossing is.

1 Van 
Muilekom

69 49 VVD 2.1.3: Worden er van tevoren ook inschattingen 
gemaakt van de verwachte effectiviteit en 
efficiëntie van een faunapassage zodat dat kan 
worden vergeleken met de daadwerkelijk 
behaalde effectiviteit en efficiëntie na 
oplevering? 

Ja er worden van tevoren en op basis van 
expert beoordeling door één of meer 
ecologen inschattingen gemaakt, welke 
doelsoorten met welke frequentie, op 
basis van het aanwezige biotoop (b.v. bos 
en heide of moeras en water) naar 

2 Bruins Slot
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verwachting gebruik gaan maken van de 
faunapassages. Het betreft dan de 
aanduiding, incidenteel, regelmatig of 
dagelijks. Als het een jaarlijkse trekroute 
is van b.v. amfibieën of een dagelijks 
foerageerroute van dassen, dan is de 
frequentie van belang en wordt daar bij de 
monitoring naar gekeken. Voor veel 
soorten is niet de frequentie van belang. 
Faunapassages dienen in die gevallen 
vooral voor de genetische uitwisseling om 
inteelt te voorkomen en voor hervestiging 
in gebieden waar de soorten zijn 
verdwenen. Minder frequent passeren is 
dan al voldoende. Ook daar wordt bij de 
monitoring naar gekeken en daar wordt 
het functioneren van de passages op 
beoordeelt.

70 51 GrL Ten aanzien van subsidie agrarisch natuurbeheer 
wordt gesteld: “In 2021 zijn de 
uitbreidingsmogelijkheden nog maar zeer 
beperkt, omdat de beschikbare middelen met de 
lopende subsidies al nagenoeg volledig zijn 
gebruikt.” Eerder heeft GroenLinks hier ambtelijke 
vragen over gesteld. Het antwoord was toen: 
“Voor 2 van de 7 agrarische collectieven (Rijn 
Vecht en Venen en Utrecht Oost) zijn nog 
uitbreidingsaanvragen mogelijk. Voor de overige 
5 agrarische collectieven zijn geen 
uitbreidingsaanvragen meer mogelijk.” Is de 
situatie sindsdien veranderd? Zijn er nog steeds 
uitbreidingen mogelijk in Rijn Vecht en Venen en 
Utrecht Oost?

De situatie is niet veranderd. Er zijn voor 
2021 nog steeds alleen beperkte 
uitbreidingen mogelijk voor Rijn Vecht en 
Venen en Utrecht Oost. Zij hebben deze 
uitbreidingen onlangs ook aangevraagd. 
Binnenkort zullen deze worden beschikt.

2 Bruins Slot

71 51 CDA Is het niet beter om over te gaan tot het sluiten 
van meerjaren beheerovereenkomsten met 
iedereen die natuur beheert?

Subsidies voor natuurbeheer en agrarisch 
natuurbeheer worden al verstrekt voor 
een periode van zes jaar. Jaarlijks kunnen 
op deze subsidies wel wijzigingen 
plaatsvinden, vanwege bijvoorbeeld 

2 Bruins Slot
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uitbreiding van areaal of wijziging van 
beheertypen.

72 51 CU 2.2.1 Het beheer is effectiever en efficiënter - pag 
51: De toelichting maakt wat ons betreft niet 
helder hoe ten opzichte van het verleden het 
beheer effectiever en efficiënter wordt. Het is 
slechts een optelsom. 
# Wat en zo ja hoe, wordt in 2021 ingezet om 
meer effectiviteit en efficiency te bereiken op 
Beheer? 
# De subsidieperiode loopt in 2021 af. Wordt er in 
2021 ook dmv evaluatie van beleid en 
instrumentarium gewerkt aan nieuw beleid? 
Wanneer kunnen subsidieontvangers meer 
helderheid over de subsidieverlening na 2021 
verwachten? 

Vanaf 2016 is landelijk een nieuw 
subsidiestelsel voor agrarisch 
natuurbeheer inwerking getreden. Doel 
hiervan is het agrarisch natuurbeheer 
effectiever en efficiënter te maken. 
Subsidies zijn niet overal meer mogelijk, 
maar beperkt tot die gebieden waar het 
meeste resultaat bereikt kan worden. 
Subsidies worden verder verstrekt aan 
agrarische collectieven. Zij maken 
afspraken met agrariërs over het te 
voeren beheer en de vergoeding 
daarvoor. Hiermee kan tot een betere 
afstemming van de maatregelen op 
gebiedsniveau worden gekomen. Jaarlijks 
vinden tussen provincie en collectieven 
verder gesprekken plaats over het 
gevoerde beheer en de uitvoering van de 
regeling.

In 2020 en 2021 vindt op landelijk niveau 
een evaluatie van de bereikte resultaten 
en het subsidiestelsel plaats.
De subsidieperiode voor de eind 2015 
verleende subsidies agrarisch 
natuurbeheer loopt tot en met 2021. De 
afgelopen jaren hebben flinke 
uitbreidingen van deze subsidies 
plaatsgevonden. Uit een audit door de EU 
is gebleken dat de EU van mening is dat 
veel van de uitbreidingen van die omvang 
zijn, dat niet volstaan had kunnen worden 
met het wijzigen van de lopende 
subsidies, maar dat voor de uitbreidingen 
nieuwe subsidies voor een periode van 
zes jaar hadden moeten worden verstrekt. 

2 Bruins Slot
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Dit heeft ertoe geleid dat door het Rijk is 
besloten eind dit jaar over te gaan tot 
herbeschikking met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 2020 van alle verleende 
subsidies en vaststelling van de verleende 
subsidies over de periode 2016 t/m 2019. 
De herbeschikkingen worden afgegeven 
voor een periode van zes jaar. Landelijk is 
echter afgesproken dat alle collectieven 
een beroep zullen doen op de zgn. 
herzieningsclausule waardoor de 
subsidies eind 2022 zullen worden 
beëindigd en vanaf 2023, met de start van 
het nieuwe GLB, weer geheel nieuwe 
subsidies zullen worden verleend. De 
herbeschikkingen samen met de 
gemaakte afspraken hebben in de praktijk 
tot gevolg dat de lopende subsidies tot en 
met 2022 worden verlengd.

Voor wat betreft het beheer van 
natuurterreinen heeft de provincie ook 
jaarlijks overleg met de grootste 
natuurbeheerders en de 
natuurcollectieven over het gevoerde 
beheer en de uitvoering van de 
subsidieregeling. In deze jaarlijkse 
gesprekken (en ook op andere momenten 
door het jaar heen) worden de 
natuurbeheerders gestimuleerd om 
inrnichtingsmaatregelen uit te voeren om 
de natuurkwaliteit en de omstandigheden 
voor Utrechtse aandachtsoorten op hun 
terreinen te verbeteren. Voor het treffen 
van deze inrichtingsmaatregelen kunnen 
zij subsidie aanvragen op basis van de 
provinciale Subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
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(SKNL).

Verder worden op landbouwgronden die 
worden omgevormd naar natuur, sinds 
2000 kwalitatieve verplichting (kv) 
gevestigd, gericht op instandhouding en 
het voeren van het juiste beheer van de 
gerealiseerde natuur. De naleving van 
deze kv’s wordt sinds 2018 door de 
provincie intensief gecontroleerd. Voor die 
tijd vonden de controles vooral op ad hoc 
basis plaats. De veldcontroles en de 
gesprekken die naar aanleiding daarvan 
met beheerders plaatsvinden, leiden in 
veel gevallen tot aanpassing van het 
beheer en daarmee tot verbetering van de 
natuurkwaliteit.

73 51 VVD 2.2.1: Worden bij de aanvraag en verstrekking 
van subsidie voor natuurterreinen zoveel mogelijk 
drempels weggehaald voor het aanvragen door 
particuliere grondbezitters die niet zoveel 
ondersteuning hebben als grote 
natuurorganisaties? 

Het aanvragen van subsidie voor 
natuurbeheer is voor ‘kleine’ particuliere 
beheerders (< 75 ha) laagdrempelig. 
Indien zij subsidie willen ontvangen, 
kunnen ze contact opnemen met één van 
de drie bestaande natuurcollectieven in 
de provincie Utrecht. De collectieven 
vragen de subsidie aan en ontvangen de 
subsidie voor de bij hen aangesloten 
beheerders. Het collectief maakt op basis 
van de ontvangen subsidie afspraken met 
de beheerders over het beheer en de te 
ontvangen vergoeding. De collectieven 
maken het op deze manier gemakkelijk 
voor ‘kleine’ particuliere beheerders om 
subsidie te ontvangen.
Grotere beheerders (> 75 ha) kunnen zelf 
rechtstreeks subsidie aanvragen bij de 
provincie. Zij kunnen er ook voor kiezen 
via een natuurcollectief subsidie aan te 
vragen. Indien zij zelf subsidie aanvragen, 

2 Bruins Slot
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dienen zij over een SNL-certificaat 
natuurbeheer te beschikken. 

74 52 GrL Ten aanzien van ecologisch bermbeheer wordt 
gesteld: “In 2020 is in overleg met onder andere 
de Vlinderstichting in beeld gebracht welke 
wensen er zijn om het provinciale ecologische 
berm- en oeverbeheer te optimaliseren. Op basis 
daarvan passen we ons berm- en oeverbeheer in 
2021 aan.” 
- Kan toegelicht worden wat deze wensen zijn en 
hoe het berm- en oeverbeheer wordt aangepast? 
- Wordt dit beheer alleen toegepast in het eigen 
beheer of ook via het indirecte beheer, 
bijvoorbeeld op gronden van de 
recreatieschappen? 

Het bermbeheer van de provinciale 
wegen wordt uitgevoerd volgens het 
principe van Kleurkeur van de 
Vlinderstichting. Daarbij blijft bij elke 
maaibeurt een deel van de vegetatie 
staan om de fauna meer 
overlevingskansen te bieden. 
Voorafgaand aan het maaien inspecteert 
een ecoloog de bermen en geeft op basis 
van flora- en faunawaarnemingen 
gedetailleerd advies over het maaien. De 
provincie werkt volgens de Gedragscode 
provinciale infrastructuur die binnenkort 
geactualiseerd beschikbaar is. 

In de Lopikerwaard loopt een project 
waarbij in opdracht van de provincie 
bijeenkomsten worden georganiseerd 
voor beheerders en andere 
belangstellenden om aan de hand van 
veldsituaties kennis over natuurvriendelijk 
beheer van bermen en andere terreinen 
uit te dragen. Vanwege de belangstelling 
daar zal dit in 2021 ook in andere delen 
van de provincie worden opgepakt.
Een dergelijk initiatief vindt ook plaats 
door de Stichting Blauwzaam in het 
gebied Vijfheerenlanden. Door het 
medeondertekenen van een 
beheerconvenant sluiten wij aan met het 
ecologisch beheren van provinciale 
bermen en oevers.

Bij de Recreatieschappen is nog geen 
ecologisch beheer ingevoerd vanwege de 
extra kosten die dit met zich meebrengt 

2 Bruins Slot / 
Schaddelee
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en de financiële positie van de schappen.  
Het is wel een punt van aandacht. 
Overigens gaat het hier om een 
samenwerkingsverband waar de 
opdrachtverlening in gezamenlijkheid tot 
stand moet komen. De provincie is één 
van de deelnemers aan de schappen.

75 52 CDA Is PAS nog wel de juiste term? Zoals het kopje van de alinea in de 
begroting aangeeft gaat het hier om 
herstel- en instandhoudingsmaatregelen 
in Natura 2000 gebieden. De afgelopen 
periode zijn de PAS-gebiedsanalyses 
onderdeel geworden van de 
beheerplannen N2000. Hiermee zijn ook 
de afzonderlijk in de gebiedsanalyses 
geformuleerde stikstofherstelmaatregelen 
daarvan onderdeel geworden. In de 
context van de bewuste alinea kan het 
voormalige PAS-programma nog als 
zodanig worden gebruikt. Onder beoogd 
resultaat kan de toevoeging ‘en/of 
gebiedsanalyses PAS’ worden verwijderd, 
omdat met de val van de PAS deze als 
zodanig geen status meer hebben. Wij 
voeren nu stikstofherstelmaatregelen uit 
als onderdeel van herstel- en 
instandhoudingsmaatregelen vastgelegd 
in N2000 beheerplannen. 

2 Bruins Slot

76 52 VVD 2.2.2: Zijn er voldoende middelen vrijgemaakt 
voor het adequaat bestrijden van distels en 
Jacobs kruid (in bermen)? 

In het nieuwe maaicontract voor de 
provinciale wegbermen, dat ingegaan is 
per 2020, worden locaties met Japanse 
duizendknoop d.m.v. GPS op kaart gezet 
en apart gemaaid en het maaisel 
afgevoerd naar een gecertifieerd bedrijf 
voor verwerking. Bermen met veel 
Jacobskruiskruid of distels worden 

2 Bruins Slot  / 
Schaddelee
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incidenteel, op locaties waar ze overlast 
veroorzaken, op verzoek van de 
omgeving gemaaid en het maaisel 
afgevoerd.

77 52 CU 2.2.2. De biodiversiteit in stad en platteland is 
verbeterd - pag 52: 
Er wordt een aanpak voor biodiversiteit in stad en 
dorp opgesteld. Wordt dit in nauwe 
samenwerking met gemeenten, waterschappen 
en de vele burgeriniatieven die er zijn op dit vlak, 
opgesteld? 

De aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp 
wordt zeker in nauwe samenwerking met 
andere partijen opgesteld en vormt voor 
een groot deel zelfs de kern van onze 
aanpak. Naast het stimuleren van 
SoortenManagementPlannen (SMP’s), 
gaat we ons richten op het stimuleren van 
natuurinclusief bouwen (met partners in 
de bouwkolom) en het stimuleren van 
initiatieven “van onderop”. Zeker bij de 
laatste pijler wordt nadrukkelijk aansluiting 
gezocht bij reeds lopende initiatieven van 
zowel gemeenten als andere organisaties. 
Zo worden er gesprekken gevoerd met 
bijvoorbeeld IVN, Natuur-en 
Milieufederatie Utrecht (NMU), Stichting 
Steenbreek en Parkinclusief Ontwikkelen, 
partijen die goed zicht hebben op en 
aangehaakt zijn bij lokale 
(burger)initiatieven. Ook intern wordt 
overigens zoveel mogelijk aangehaakt bij 
lopende programma’s zoals Klimaat 
Adaptatie, Gezonde Leefomgeving en 
Groen Groeit Mee. Daar waar gedeelde 
belangen en ambities zijn worden acties 
en projecten indien mogelijk gedeeld, 
aangezien 1 project de doelen van 
meerdere programma’s kan dienen. 

2 Bruins Slot

78 53 GrL Hier wordt gesteld dat de komende jaren In het eerste kwartaal van 2021 zult u 2 Bruins Slot
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geëxperimenteerd zal worden met preventieve en 
alternatieve beheermethoden. Die we bij 
geschiktheid meenemen in beleid. Dit wordt 
gedaan op basis van een al in 2011 aangenomen 
motie, wat is er in de tussentijd op basis hiervan 
aan preventieve methoden meegenomen het 
beleid? En wat wordt de komende jaren 
verwacht?

middels een statenbrief geïnformeerd 
worden over de voortgang van 
praktijkproeven en initiatieven met 
betrekking tot alternatieve 
beheermethoden.  

79 53 50PL Programma invasieve exoten, kunt u aantonen 
dat voldoende wordt voldaan ter bestrijding 
hiervan?

EU-verordening 1143/2014 heeft als doel 
de introductie, verspreiding en impact van 
invasieve exoten in Europa te beperken. 
Deze verordening is geïmplementeerd in 
het provinciale Programma Invasieve 
Exoten. De handelingen ten aanzien van 
invasieve exoten zijn afhankelijk van of 
een soort al gevestigd en/of wijdverspreid 
is. Voor soorten genoemd onder artikel 17 
van de verordening, zoals bijvoorbeeld de 
Aziatische hoornaar, geldt dat deze nog 
niet in Nederland gevestigd zijn. Bij 
signalering moet dan ook overgegaan 
worden tot uitroeiing. Voor alle gemelde 
artikel 17 soorten binnen de provincie 
Utrecht hebben wij hieraan voldaan. 
Soorten genoemd onder artikel 19a zijn 
gevestigd in Nederland, maar nog niet 
wijdverspreid. Ook voor deze soorten 
geldt een plicht tot uitroeiing. Met 
uitzondering van de rosse stekelstaart zijn 
er momenteel geen artikel 19a soorten 
bekend in de provincie Utrecht. De 
bestrijding van de rosse stekelstaart wordt 
opgeschaald. Soorten genoemd onder 
artikel 19b zijn wijdverspreid – hieronder 
vallen bijvoorbeeld de reuzenberenklauw 
en de waternavel. Deze moeten beheerd 

2 Bruins Slot
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worden. Zowel via opdrachten als via de 
biodiversiteitssubsidie dragen wij 
(financieel) bij aan bestrijding van deze 
exoten in gevallen waarbij sprake is van 
een bedreiging van de biodiversiteit. In 
aanvulling op de soorten genoemd in de 
EU-verordening hebben PS drie soorten 
toegevoegd aan het programma: 
gestreepte Amerikaanse rivierkreeft, 
Aziatische duizendknopen en 
watercrassula. Ook voor deze soorten 
(co)financieren wij onderzoek, beheer en 
bestrijding middels opdrachten en 
subsidies. 

80 53 50PL Bouwstenen voor nieuw Ganzenbeleid, aan 
welke bouwstenen denkt u specifiek?

In het eerste kwartaal van 2021 zult u 
middels een statenbrief geïnformeerd 
worden over ontwikkelingen in de aanpak 
van de ganzenproblematiek.

2 Bruins Slot

81 53 SGP Invasieve Exoten: hoe acteert de provincie op de 
amerikaanse rivierkreeft in wateren die wij in 
beheer hebben?

De Amerikaanse rivierkreeftsoorten vallen 
onder de Visserijwet, en daarmee onder 
de bevoegdheid en verantwoordelijkheid 
van de NVWA. Desondanks is de 
provincie in samenwerking met 
waterschappen bestrijdingsmogelijkheden 
en de daarmee gemoeide kosten aan het 
onderzoeken. Er is een pilotonderzoek 
geweest in de Distelvinkplas, dat volgend 
jaar opgeschaald wordt naar een groot 
deel van de Molenpolder. Na afronding 
van dit onderzoek kan onderzocht worden 
of beheer van Amerikaanse rivierkreeften 
in eigen wateren uitvoerbaar is.

2 Bruins Slot

82 56 CU  2.3.1 Betrokkenheid inwoners bij natuur is groter 
- pag 56: 
Groen aan de buurt: we horen van gemeenten 
die momenteel bezuinigen op de gemeentelijke 
bijdrage aan (bestaande) groene initiatieven. Wat 

De rol van de provincie bij Groen aan de 
Buurt is gericht op het procesmatig 
ondersteunen van (met name kleinere) 
gemeenten met geen of weinig ervaring 
met groene bewonersinitiatieven via een 

2 Bruins Slot
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kan de rol van de provincie zijn? actieve buurtaanpak. Verder zijn er een 

servicepunt met veel informatie via de 
website groenaandebuurt.nl en 
bijeenkomsten voor een netwerk van 
gemeenteambtenaren en waterschap 
medewerkers. De uitvoeringskosten 
worden betaald door de gemeenten, 
waarbij ook subsidies van waterschappen 
en fondsen mogelijk zijn.
Via de Voucherregeling ‘beleven en 
betrekken’ stimuleren wij met bedragen 
van €500 of €1.000 laagdrempelig groene 
initiatieven van samenwerkende 
bewoners.

In dit programma hebben de verschillende 
overheden ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid. Wij kunnen 
gemeentelijke bezuinigingen niet met 
provinciale middelen compenseren.  

83 56 SGP Bij de Gelderse landschappen zie je grootschalig 
activatieprogramma’s en introductie van 
klompenpaden etc. Welke organisaties hebben 
wij hiervoor en hoeveel presteren deze 
organisaties? Kunt u een overzicht geven van de 
werkelijke plannen voor 2021 waar zij middelen 
aan gaan besteden?

Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) werkt 
samen met Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland op het gebied van 
klompenpaden. Gezamenlijk hadden zij in 
2019 1.845 km klompenpad in beheer, 
waarover naar eigen schatting 720.000 
wandelingen plaatsvonden. In de 
provincie Utrecht zijn inmiddels 33 
klompenpaden, die LEU onderhoudt met 
vrijwilligers. 

Wij zien in de klompenpaden een goede 
manier om een groot publiek kennis te 
laten maken met het agrarisch 
cultuurlandschap en andere waardevolle 
landschappen en erfgoedlocaties. Om 
deze reden zetten we vanuit ons beleid 

2 Bruins Slot

(Van 
Muilekom), 
Schaddelee) 
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voor Erfgoed en Natuur en Landschap in 
op de klompenpaden. We dragen vanuit 
de basissubsidie van LEU ook in de 
periode 2021-2024 bij aan het Steunpunt 
Klompenpaden, dat onder meer 
verantwoordelijk is voor het coördineren 
van de vrijwilligers en promotie. De 
komende jaren zijn er plannen om nieuwe 
klompenpaden op te zetten voor kinderen 
(de Klompenpaden Kids) en in gebieden 
waar nog geen klompenpaden liggen (o.a. 
in Vijfheerenlanden).
De Klompenpaden passen in de 
hoofdstructuur voor routes en paden als 
onderliggende wandelmogelijkheden. 
Tussen LEU en het Routebureau vindt 
hierover geregeld overleg plaats.

84 57 CU Gebiedscommissie Utrecht West - pag 57: 
De inzet wordt gecontinueerd, zo lezen we. De 
gebiedscommissie wordt niet genoemd bij de 
Landbouwparagraaf 2.4. Heeft dat een reden? 
De evaluatie AVP bevat belangrijke conclusies en 
aanbevelingen inzake de rol van advisering en 
uitvoering in de gebieden vanuit de provinciale 
opgave. 
Er komt in 2021 toch een Uitvoeringsstrategie en 
een Uitvoeringsagenda (lazen we in de 
schriftelijke beantwoording nav vragen in RGW). 
Waarom worden hier niet wat meer woorden aan 
gewijd in de begroting? 

De AVP-gebiedscommissie Utrecht West 
is een adviescommissie voor het landelijk 
gebied en daarmee thema overstijgend. 
Zij worden wel degelijk betrokken bij 
landbouwonderwerpen, zo hebben zij een 
advies uitgebracht over POP3, stikstof en 
gebiedsgerichte aanpak, maar zijn zij ook 
gevraagd voor onderwerpen als 
bodemdaling en VAB’s.

Hoe wij ons in het landelijke gebied gaan 
organiseren, hoe alle opgaven zich tot 
elkaar verhouden, hoe we gaan samen 
werken met de gebieden, zijn de 
kernvragen die uiteindelijk moeten landen 
in een nieuw uitvoeringsprogramma. Voor 
de begroting zelf heeft dat geen gevolgen. 
De AVP-opgaven veranderen niet, zo 
lopen bijvoorbeeld de NNN-doelstellingen 
door tot 2027. Daarnaast zijn de AVP-
projecten vaak meerjarige integrale 

2 Bruins Slot
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gebiedsprocessen, die we voort zullen 
zetten. In de tussentijd zullen we dit 
waarborgen in een programmaplan voor 
2021, een verlenging van het 
oorspronkelijk Programmaplan AVP 2016-
2019. 

85 58 CDA De termen plattelandscoaches en 
landbouwcoaches lijken wisselend gebruikt te 
worden. Wordt met de termen hetzelfde bedoelt 
of moet hier iets anders onder verstaan worden?

In het begin werd de term 
landbouwcoaches en ook wel 
erfbegeleiders gebruikt. Maar we 
gebruiken voortaan de term 
‘plattelandscoaches’. Als er ergens nog 
landbouwcoaches of erfbegeleiders staat, 
bedoelen we daar de plattelandscoaches 
mee. 

2 Bruins Slot

86 58 50PL 58  In het kader van VAB (Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing) en ondermijning in het 
buitengebied denkt u aan inzetten van 
plattelandscoaches, welke gemeente zal daar als 
eerste mee starten en binnen welke termijn?

De keukentafelgesprekken met de 
plattelandscoaches zullen medio 
november starten. Als een agrarisch 
ondernemer of erfeigenaar zich heeft 
aangemeld, zullen de plattelandscoaches 
zo spoedig mogelijk de gesprekken 
starten. In welke gemeente dat zal zijn, is 
niet te voorspellen.
De plattelandscoaches hebben kennis 
over VAB’s en ondermijning in hun 
toolbox (zie ook antwoord op vraag 87) en 
zullen deze, afhankelijk van de vraag van 
de deelnemer, inzetten. 

2 Bruins Slot

87 60 VVD 2.4.3: Wanneer zijn platteland coaches goed 
“toegerust” en goed “opgeleid” voor het 
onderwerp VAB? 

De coaches worden goed toegerust voor 
het onderwerp VAB oa met de in het 
antwoord op vraag 88 genoemde 
instrumenten. Deze, en andere van 
belang zijnde VAB-aspecten, worden ook 
‘mondeling’ tijdens een themasessie met 
de coaches doorgenomen.

2 Bruins Slot

88 60 SGP We hebben bij de begroting 2020 gepleit voor 
concrete acties op VAB gebied. Is dit een succes 
en hoe maken we dit voor dit jaar weer zo 
concreet dat er daadwerkelijk VAB innovatie 

Voor de feitelijke aanpak van de VAB’s 
(handhaving; implementatie 
functiewijziging) is de gemeente het 
bevoegd gezag; voorts moet er een 

2 Bruins Slot
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plaatsvinden? eigenaar zijn die initiatieven wil nemen. 

De provincie zet daarom voor concrete 
acties primair in op het faciliteren van die 
gemeenten en erfeigenaren (coaches) en 
daarvoor hebben we verschillende 
instrumenten in ontwikkeling. Daarvoor  
zijn en worden in 2020 stappen gezet. 

Instrumenten (deze worden ontsloten via 
een VAB pagina op de provincie website):

- VAB-data op kaart (stand van 
zaken, kansen en bedreigingen) 

- VAB-wijzer, te weten een digitale  
toelichting op de ruimtelijke regels 
via vraag en antwoord  

- Enkele succesvolle voorbeelden 
van erftransformatie ter inspiratie

- Fiscale informatie

Daarnaast helpt de provincie in haar 
reguliere RO-overleg met gemeenten 
deze voortdurend met het mogelijk maken 
en ruimtelijk optimaliseren van concrete 
initiatieven voor functiewijziging (ruimte 
voor ruimte, nieuwe bedrijvigheid). Bij het 
realiseren van ruimtelijke kwaliteit worden 
zo zeker resultaten geboekt.

89 61 50PL Leefbaarheid in het landelijke gebied en de kleine 
kernen. U ondersteunt lokale initiatieven, kunt u 
dat concretiseren?

Lokale initiatiefnemers kunnen een 
subsidiebijdrage aanvragen bij de 
provincie om hun project te 
verwezenlijken. Er is subsidie mogelijk 
voor:
• het in stand houden van 

basisvoorzieningen, zoals o.a. 
dorpshuizen

• uitvoeren van activiteiten die de 
onderlinge betrokkenheid vergroten

• versterken van culturele en/of 

2 Bruins Slot
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gemeenschappelijke activiteiten

De voorwaarden voor 
subsidieverstrekking staan opgenomen in 
artikel 4.2.1 van de 
Uitvoeringsverordening AVP. 

Daarnaast wordt bijgedragen aan Kern 
met Pit, waarmee lokale buurtprojecten 
worden gestimuleerd. Projecten 
ontvangen €1.000 wanneer ze hun project 
in 1 jaar realiseren. 

90 65 CU Meerjarendoel 3.1.1. 
Beoogd resultaat 2021 
Hier staat onder andere dat 90% van de 
regionale waterkeringen aan de veiligheidsnorm 
voldoet. Waarom is hier gekozen voor 90%? Is dit 
maximaal haalbaar voor 2021 en hoe ziet 
de opbouw naar uiteindelijk 100% eruit (het gaat 
hier immers om een door onszelf 
vastgestelde veiligheidsnorm)?

Het toetsen en verbeteren van de 
regionale waterkeringen is een continu en 
cyclisch proces. Er is altijd een deel van 
de regionale waterkeringen dat is 
beoordeeld maar nog op orde moet 
worden gebracht. Vandaar dat 90% als 
het maximaal haalbare is aangegeven. 

3 Bruins Slot

91 66 CU Meerjarendoel 3.1.3
Beoogd resultaat 2021 
Hier is onder andere opgenomen dat er 
handvatten worden opgesteld voor 
overstromingsrobuust inrichten. In welke vorm 
moeten die handvatten worden ontwikkeld?

Hiervoor loopt een proces met 38 partijen 
ten behoeve van Gevolgbeperking 
Overstromingen. De verwachting is dat in 
2021 een handreiking voor gemeenten en 
waterbeheerders beschikbaar komt vanuit 
dit proces. Deze is aanvullend op de 
bestaande handreiking 
Overstromingsrobuust inrichten. 

3 Bruins Slot

92 67 CU Meerjarendoel 3.1.4
Toelichting 
Hier staat beschreven (bovenaan pagina 67) dat 
er naast structurele ook incidentele 
middelen zijn. Voor welke activiteiten zijn de 
structurele middelen bedoeld?

Daar waar de incidentele middelen met 
name gericht zijn op concrete 
uitvoeringsmaatregelen en projecten 
provincie-breed of in de regio, zijn de 
structurele middelen (zoals reeds eerder 
opgenomen en goedgekeurd) met name 
bedoeld voor structurele proceskosten die 
gemaakt worden ter ondersteuning van de 
uitvoering van het Programma 
Klimaatadaptatie, zowel materieel (denk 

3 Bruins Slot
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aan activiteiten gericht op bewustwording, 
communicatiemiddelen, beheer, 
monitoring en analyse/onderzoek als 
personeel (financiering van de aan het 
Programma Klimaatadaptatie toegewezen 
extra interne capaciteit).

93 68 CU Meerjarendoel 3.2.1
Beoogd resultaat 2021 
Hier staat bij het tweede punt dat waar mogelijk 
het lange termijndoel is vastgelegd. 
Waarvan is het afhankelijk of dat mogelijk is?

Dit is afhankelijk van het tempo dat de 
waterschappen kunnen aanhouden. Het is 
een omvangrijk proces dat zorgvuldig 
moet plaatsvinden. Sommige 
waterschappen zijn al wat verder dan 
anderen. We nemen in elk geval de 
huidige toestand op in het Bodem en 
Water Programma en uiterlijk in 2027 ook 
het lange termijndoel, maar we 
verwachten dat voor het overgrote deel dit 
al eerder is vastgelegd

2 Bruins Slot

94 71 50PL Versterken van aardkundige waarde n.a.v. de 
aangenomen motie van de CU. Heeft er al een 
selectie van projecten plaatsgevonden?

Ja, er is een lijst van zes potentiële 
nieuwe aardkundige monumenten 
opgesteld. U bent hierover geïnformeerd 
in een memo van gedeputeerde Pennarts 
aan de Commissie BEM op 10 oktober 
2016. Van deze lijst is inmiddels het 
aardkundig monument Westbroekse 
Zodden benoemd. 

3 Bruins Slot

95 72 CDA Is het niet beter om te spreken over diep- en 
ondiep grondwater om goed onderscheid te 
kunnen maken voor de aanwending?

Het is niet duidelijk naar welk doel of 
beoogd resultaat in de vraag wordt 
verwezen.  Er zijn meerdere definities 
mogelijk van diep en ondiep grondwater 
afhankelijk van het thema en vraagstuk. 
Met betrekking tot de meerjarendoelen en 
beoogd resultaat is het onderscheid niet 
relevant.

3 Bruins Slot

96 72 SGP Uw doel spreekt ook over de landbouw. Uit welke 
resultaten blijkt dat de landbouw ook op steun 
kan rekenen voor voldoende water in 2021? Is 
het een idee om versneld waterfabrieken te 
ontwikkelen bij rioolgemalen in de provincie om 

 Provincie Utrecht blijft in het kader van 
het Delta-programma zoetwater 
samenwerken met de gebiedspartners om 
te zorgen voor voldoende water voor alle 
functies. Om dit in Utrecht integraal op te 

3 Bruins Slot
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gebiedseigen water in het gebied te houden? pakken zijn we samen met onze partners 

gestart met gebiedsprogramma’s, 
bijvoorbeeld  de Blauwe Agenda, hierin 
werken we aan een visie op een water 
robuuste Utrechtse Heuvelrug met 
bijbehorende maatregelen. De visie en 
maatregelen moeten leiden tot minder
verdroogde natuur, betere 
omstandigheden voor de landbouw, 
minder wateroverlast en minder impact 
van langdurige droogte.
Antwoord op de 2de vraag over 
waterfabrieken: Er is sinds mei een 
Europese verordening van kracht over 
hergebruik van water, die de komende 3 
jaar landelijk wordt geïmplementeerd. De 
provincies zetten in op een bevoegd 
gezag rol. Daarnaast wordt in het kader 
van het Delta programma zoetwater (in 
zoetwater regio-west) onderzoek gedaan 
naar het hergebruik van RWZI-water.

97 74 GrL In het afgelopen jaar zijn er verschillende 
berichten geweest in de pers over overlast van 
vliegverkeer door defensie boven stiltegebieden. 
Wat kan de provincie doen om dit vliegverkeer te 
voorkomen? Vindt hierover regelmatig overleg 
plaats met het Rijk, met Defensie? Hoe verloopt 
dat overleg? Is defensie bereid dit vliegverkeer te 
voorkomen?

Het gebruik van het luchtruim is een 
landelijke aangelegenheid, waarin de 
provincie geen rechtstreekse 
bevoegdheid  heeft. Wel hebben we op 15 
oktober jl. met de 12 provincies en de 
minister Nieuwenhuizen hierover 
gesproken en onze punten aangekaart.
De vluchten die momenteel uitgevoerd 
worden zijn oefenvluchten 
die normaliter buiten Nederland worden 
uitgevoerd, maar daar nu niet toegestaan 
worden in verband met COVID 19.  
In onze reactie op de ontwerp-
Luchtvaartnota, hebben wij nadrukkelijk 
het verstorende effect van overvliegend 
luchtverkeer over stiltegebieden 
aangekaart. Ook in het reguliere overleg 

3 Van 
Muilekom
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dat de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, samen met de 
staatssecretaris van Defensie hebben de 
provincies deze problematiek aangekaart. 
Bij de uitwerking van de Luchtvaartnota 
voor wat betreft het aspect leefbaarheid,  
moet dit aan de orde komen.
Voor stiltegebieden specifiek is in de rijks 
“Regeling beperking geluidhinder 
luchtvaart” opgenomen dat het vliegen 
boven stiltegebieden zoveel mogelijk 
vermeden moet worden. 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003707/
2014-10-01 
Het ministerie van Defensie is hieraan 
gehouden. 

98 74 CU Meerjarendoel 3.4.4
Toelichting en beoogd resultaat 2021
In de toelichting staat dat we inzetten op het 
behoud van stiltegebieden; bij het beoogd 
resultaat staat dat de kwaliteit van de 
stiltegebieden behouden blijft. Wat is het verschil 
daartussen en wat wordt bedoeld met ‘de 
kwaliteit van de stiltegebieden’?

We willen de ondanks alle dynamiek dat 
de omvang van de stiltegebieden gelijk 
blijven. Zoals in de toelichting is aangeven 
is het gezien de grote maatschappelijke 
opgaven van woningbouw, 
energieopgaven en mobiliteit niet 
vanzelfsprekend dat de huidige kwaliteit 
behouden blijft. Dit betekent dat nieuwe 
ontwikkelingen in de nabijheid van het 
stiltegebied, zonder extra maatregelen of 
voorzieningen van invloed kunnen zij op 
de kwaliteit van en omvang van een 
stiltegebied. 
In de beleidsnotitie uitvoeringsbeleid 
stiltegebieden https://www.provincie-
utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/notitie
_stiltegebieden%20%281%29.pdf
is beschreven aan welke kwaliteitseisen 
een stiltegebied moet voldoen. Deze zijn 
verder uitgewerkt in de provinciale 
Milieuverordening (art. 23 e.v.) en komt 

3 Van 
Muilekom
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ook terug in de ontwerp 
Omgevingsverordening.

99 75 CU Meerjarendoel 3.4.5
Beoogd resultaat 2021
Als tweede punt staat hier: start en landingen van 
kleine luchtvaart alleen op locaties waar de
hinder voor omwonenden en natuur zo min 
mogelijk is. Voor ons blijft dan onduidelijk hoe dit
wordt gewogen. Binnen welke kader vindt deze 
afweging plaats? Hoe kom je tot de conclusie 
dat de hinder ‘zo min mogelijk is’? Is er ook een 
absolute grens aan geschikte locaties 
(geografisch en/of aantallen)?

Op 25 september 2018 hebben GS de 
gewijzigde beleidsregels ontheffingen 
voor niet aangewezen luchtvaaart 
vastgesteld.  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/pr
b-2018-7680.html
Hierin is opgenomen, hoe de hinder voor 
omwonenden en natuur zoveel mogelijk 
beperkt wordt. Ook zijn in de 
beleidsregels regels opgenomen ten 
aanzien van het aantal vluchten.

3 Van 
Muilekom

100 75 CU Meerjarendoel 3.4.6
Beoogd resultaat 2021 
Hier stond vorig jaar in de begroting als beoogd 
resultaat: goede verwerking in ruimtelijke 
plannen. Door onze fractie is toen een opmerking 
gemaakt over de streefwaarde. Nu is dit 
beoogde resultaat volledig verdwenen. Waarom 
is die keuze gemaakt?

We streven 100% te voldoen aan alle 
wettelijke regels. Een goede verwerking 
van externe veiligheid in alle ruimtelijke 
plannen hoort daar ook bij.

3 Van 
Muilekom

101 76 CU Meerjarendoel 3.4.8
Toelichting 
In de toelichting staat een opsomming van op 
welke punten de uitvoeringsdiensten de basis 
van de dienstverlening op orde moeten hebben. 
Zijn dit ook de punten waardoor de kwaliteit
van de dienstverlening in de knel komt of zijn 
daar andere oorzaken voor? Oftewel: leidt 
verbetering op deze punten ook tot effectievere 
en efficiëntere uitvoering van de VTH-taken? 
En op basis waarvan wordt dat geconcludeerd?

Ja, we verwachten dat verbetering op 
deze punten leidt tot effectievere en 
efficiëntere uitvoering van VTH taken. De 
huidige uitvoering knelt te vaak daar waar 
een zekere mate van complexiteit aan de 
orde is. Tevens is een traject gestart met 
alle eigenaren om de gehele RUD door te 
ontwikkelen tot een kwalitatief betere 
RUD.

3 Schaddelee

102 76 GrL Wat houdt integrale regievoering in complexe 
dossiers in? Strekt deze regievoering zich ook uit 
vergunningverlening, over dossiers die bij de 
RUD in behandeling zijn of bij de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied?

Complexe dossiers vragen een aanpak 
waarbij zowel vergunningverlening als 
toezicht en handhaving integraal 
afgestemd zijn. Hierbij is vaak ook 
sprake van samenwerking met andere 
partners zoals waterschap en 

3 Schaddelee
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gemeenten. De focus ligt hierbij op de 
dossiers bij de RUD, maar in de 
opdrachtverlening aan de  ODNZKG 
wordt dit ook meegenomen.

103 76 GrL Wat is de stand van zaken bij de RUD? Hoe 
verloopt de samenwerking met de aangesloten 
gemeenten en wat is het toekomstperspectief? 
Wanneer wordt PS uitgebreider geïnformeerd 
hierover?

Er wordt gewerkt aan de 
doorontwikkeling. Er zal binnen enkele 
weken een statenbrief worden verzonden 
met de Voortgang doorontwikkeling RUD 

in het kader van het project Kleur 

bekennen.
In het AB wordt hiertoe op constructieve 
wijze samengewerkt

3 Schaddelee

104 76 CDA Hoe ver staat het met de 
samenwerking/samenvoeging van de RUD met 
ODRU?

De provincie blijft van mening dat de 
omvang van de provincie Utrecht een 
goede schaal is voor het hebben van één 
omgevingsdienst. Een fusie tussen beide 
uitvoeringsdiensten is echter geen doel op 
zich. Het gaat nu primair om het 
intensiveren van de samenwerking met de 
ODRU, zoals bijvoorbeeld het onderdeel 
‘Bouwtaken’ en het afstemmen van 
werkprocessen die nodig zijn bij een 
goede werking van de Omgevingswet.

3 Schaddelee

105 76 SGP Is het beoogde doel het opstellen en uitvoeren 
van programma asbestdaken of is het beoogde 
doel x m2 asbest verwijdert en vervangen?

Het beoogde doel is het opstellen en 
uitvoeren van het programma 
asbestdaken waarin het beoogde doel 
t.a.v. de te verwijderen m2 asbestdaken 
zal worden uitgewerkt + de uit te voeren 
activiteiten

3 vMuilekom

106 76 50PL Saneren asbestdaken, wat is de stand van 
zaken?

In de provincie Utrecht is in de periode 
2016-2019 1.603.000 m2 asbest 
verwijderd. Er resteert nog ca. 4,5 miljoen 
m2.

3 vMuilekom

107 78 GrL “3.5.2 Door uitvoeren maatregelen via 
gebiedsprocessen is bodemdaling en 
broeikasgasuitstoot verminderd”. Op bladzijde 78 
staan verschillende resultaten genoemd. Wat is 

Als indicator hebben we gekozen: “het 
aantal hectares met technische 
maatregelen om de bodemdaling te 

3 Bruin Slot
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het beoogde resultaat dat we kunnen verwachten 
rondom de reductie van bodemdaling? Hoeveel 
proces van de gemiddelde reductie van 
bodemdaling willen we eind 2021 gehaald 
hebben? Gezien de doelstelling van 50% 
gemiddelde remming van bodemdaling in 2030?

remmen, die medegefinancierd zijn door 
de provincie”.
Deze indicator is gekozen omdat het 
aantal ha gerealiseerde maatregelen iets 
is wat “zichtbaar” is en ook 
ondubbelzinnig vast is te stellen. Op dit 
moment is het nog niet betrouwbaar 
mogelijk het effect van de maatregelen uit 
te drukken in effecten op bodemdaling en 
broeikasgasuitstoot. Daarom kunnen we 
nu nog geen uitspraak over een 
percentage reductie bodemdaling dat we 
eind 2021 gehaald hebben. 
 
Op landelijk niveau is 
(monitoring)onderzoek gaande naar de 
relatie tussen bodemdaling/broeikasgas-
emissie uit de bodem enerzijds en 
(technische) maatregelen anderzijds. Als 
provincie Utrecht doen we daar, tezamen 
met de andere veenweidenprovincies, 
aan mee. Over enkele jaren zullen de 
resultaten uit dit onderzoek waarschijnlijk 
leiden tot en andere indicator waarmee de 
effecten van de maatregelen wel zijn aan 
te geven in termen van reductie 
bodemdaling.

108 79 D66 In het programmaplan energie waren middelen 
voorzien voor het energiefonds. Hoe zijn deze in 
de begroting beland, we zien het energiefonds 
niet meer terug.

Recent is door het Rijk besloten 
(kamerbrief 13 mei 2020) om het 
Warmtefonds, financieel instrumentarium 
voor woningeigenaren die niet in 
aanmerking komen voor reguliere 
financiering, versneld breder toegankelijk 
te maken. Het Rijk had eerder 
aangegeven in eerste instantie alleen 

4 Van Essen
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middelen voor de proeftuinen aardgasvrije 
wijken (PAW)  beschikbaar te willen 
maken. Nu het Warmtefonds op korte 
termijn ook beschikbaar komt voor onze 
doelgroep, is het niet langer zinvol om als 
Provincie Utrecht zelf een fonds te 
ontwikkelen. Met het Warmtefonds komen 
op veel grotere schaal middelen 
beschikbaar. Daarom is het essentieel om 
onze inspanningen te richten op een zo 
goed mogelijke benutting van het 
Warmtefonds (€ 900 mln.) door inwoners 
van de provincie Utrecht. 
Behalve voor de proeftuinen aardgasvrije 
wijken, stelt het Rijk geen middelen 
beschikbaar voor project- en 
procesondersteuning en subsidies voor 
de onrendabele top. Hierin ziet het Rijk 
een belangrijke de rol voor de regionale 
en lokale overheden weggelegd. Het 
bestaan van financieel instrumentarium 
alleen is namelijk niet voldoende. Zonder 
aanvullende ondersteuning zal de 
doelgroep er naar verwachting nauwelijks 
in slagen om gebruik te maken van het 
Warmtefonds. Hiervoor hebben we de 
aanpak inclusieve energietransitie 
ontwikkeld, deze is terug te vinden in de 
begroting (€ 8,9 mln over periode 2021-
2024).  

109 79 CU Tabel ‘Wat gaat dat kosten?’
In de tabel is voor het programma een flinke 
sprong in personeelslasten te zien naar 2021. In 
hoeverre loopt de werving en selectie al voor 
deze functies en lukt het ook om hiervoor 
mensen te vinden. 

De werving voor de functies loopt volgens 
planning. In de loop van 2020 is het team 
stap voor stap versterkt. Naar verwachting 
zijn alle functies in het eerste kwartaal 
2021 zijn ingevuld. We krijgen veel 
reacties op de vacatures, voornamelijk 
van externe sollicitanten

4 Van Essen
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110 79 VVD Wat is er inclusief aan een duurzaamheidspakket 

(1) inclusieve financieringsaanpak (2) (pag 82 
tweede bullet) een inclusieve uitvoering 93) pag 
82 derde bullet. Inclusieve informatievoorziening 
(4) vierde bullet

Het Coalitieakkoord van de Provincie 
Utrecht stelt dat iedereen moet kunnen 
participeren in de energietransitie. Deze 
doelstelling is de basis voor de Aanpak 
Inclusieve Energietransitie, integraal 
onderdeel van het begin 2020 
vastgestelde Programmaplan 
Energietransitie. Inclusiviteit heeft hoge 
prioriteit voor de provincie. Een 
substantieel deel van de investeringen in 
de energietransitie wordt ingezet om de 
haalbaarheid en betaalbaarheid ervan te 
garanderen. Bestaande activiteiten binnen 
ons programma worden verrijkt met 
inclusieve expertise.

Haalbaar betekent dat woningeigenaren 
toegang hebben tot financiële middelen 
om de eigen woning te verduurzamen of 
te participeren in collectieve duurzame 
energieopwekking. Betaalbaar wil zeggen 
dat na betaling van de energielasten 
voldoende inkomen overblijft voor de 
overige noodzakelijke bestedingen. De 
energielasten moeten niet te hoog (>10%) 
zijn ten opzichte van het 
huishoudinkomen.

1) De provincie neemt een actieve 
regierol op zich bij de 
ontwikkeling van nieuwe 
oplossingen. Door aantrekkelijke 
(markt)proposities en aanvullend 
financieel instrumentarium 
ontstaat een inclusief 
handelingsperspectief. Een 
voorbeeld is een kansrijk 
instrument als de 

4 Van Essen
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gebouwgebonden 
verduurzamingsdienst. Een 
eerste pilot hiervoor vindt plaats 
in de gemeente Amersfoort. De 
potentiële impact van deze 
nieuwe oplossing is groot.

2) Bij huidige collectieve aanpakken 
lukt het vaak nog niet om 100% 
van de beoogde deelnemers te 
laten participeren. Bijvoorbeeld 
omdat de verduurzamingsaanpak 
voor woningeigenaren niet 
haalbaar of betaalbaar is. Soms 
ontbreekt de motivatie. En door 
gespikkeld bezit kunnen 
eigenaren in een wijk met 
huurwoningen van een 
woningbouwvereniging niet 
meedoen.
Voor een volledige participatie 
moeten gemeenten, 
woningcorporaties en 
energiecoöperaties huishoudens 
een aantrekkelijk 
handelingsperspectief kunnen 
bieden. Om de stakeholders 
daarbij te ondersteunen, wil de 
provincie projecten versterken in 
het leren en experimenteren naar 
een succesvolle aanpak. Daartoe 
zijn wij langjarig betrokken bij het 
handelingsperspectief. Barrières 
in de praktijk worden samen met 
stakeholders opgelost. Zo 
ontstaan werkbare oplossingen.

3) Bestaande activiteiten binnen ons 
programma worden verrijkt met 
inclusieve expertise. Bijvoorbeeld 
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zetten we in op gezamenlijke 
procesbegeleiding van 
gemeenten bij de Regeling 
Reductie Energiegebruik (RRE-
regeling) om meer synergie en 
resultaten te bereiken. De RRE-
regeling is specifiek gericht op 
energie- en 
besparingsmogelijkheden voor 
bewoners (eigenaren en 
huurders). En draagt bij aan de 
betaalbaarheid. 

4) Met een Utrechts Kennis- en 
Actienetwerk activeert de 
Provincie Utrecht belangrijke 
stakeholders op het thema 
inclusiviteit. Daartoe wordt kennis 
over het onderwerp 
laagdrempelig toegankelijk 
gemaakt voor onder meer 
gemeenten en 
energiecoöperaties. Zij kunnen 
deze kennis in de eigen context 
toepassen en zo initiatieven 
versnellen.

111 79 VVD Wat zijn de baten van 26 (k) Betreft een bijdrage voor een pilotproject, 
waarbij van andere, derde partijen een 
bijdrage wordt ontvangen. Betreft een 
incidentele bate.

4 Van Essen

112 82 PvdD Waarom is gekozen om slechts 5 gemeenten bij 
te staan bij de transitie naar duurzame warmte en 
welke zijn dat?

Niet alle gemeenten hebben 
ondersteuning nodig. We hebben 
capaciteit om elk jaar een aantal 
gemeenten te ondersteunen

4 Van Essen

113 83 GrL Hoe ver is de provincie met de nieuwe 
opdrachtverstrekking aan de ODRU en RUD? En 
hoeveel energiecontroles zijn er uitgevoerd in 
2020? 

Het energietoezicht bij bedrijven wordt 
ingericht en opgeschaald vanuit de 
bestaande samenwerking met de RUD en 
de ODRU. In 2020 zijn door de provincie 
25 controles en door de gemeenten in 

4 Van Essen
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totaal 68 controles afgenomen bij de 
RUD. De ODRU voert geen op zichzelf 
staande energiecontroles uit maar neemt 
energie als aandachtsgebied mee tijdens 
integrale milieucontroles. 

114 83 GrL Bij hoeveel partijen in de zorgsector is de aanpak 
met coaches tot nu toegepast en succesvol 
geweest? Wat zijn de resultaten hiervan?

Er zijn 24 grote zorginstellingen die 
meedoen aan de aanpak Duurzame Zorg, 
verspreid over 14 gemeenten. 8 
instellingen hebben brons behaald en zijn 
op weg naar zilver, daarnaast hebben 3 
instellingen al het certificaat zilver 
behaald. Het certificaat brons houdt in dat 
wordt voldaan aan de wettelijke 
maatregelen en hierbij worden een aantal 
extra bovenwettelijke maatregelen 
genomen. Het certificaat zilver gaat 
daarmee verder en hierin wordt ook 
duurzame inkoop meegenomen.

4 Van Essen

115 84 GrL Zonnepanelen op dak; wordt hierbij ook gekeken 
naar oplossingen met batterijen in plaats van 
aansluiting op het net?

We hebben op dit moment verschillende 
ondersteuningsaanpakken voor 
zonnepanelen op dak. Een oplossing met 
batterijen kan worden meegenomen, 
indien in de uiteindelijke businesscase 
voor het bedrijf of instelling dit voordeliger 
blijkt dan een netverzwaring. 

4 Van Essen

116 84 CU Beleidsdoel 4.2, Toelichting:
Bij punt 3 in de opsomming over de rol van de 
provincie in de RES staat dat wij waar nodig 
aanvullende potentiële locaties onderzoeken in 
gemeenten waar bijdrage aan de opgave voor
zon en wind teveel achterblijft. Is dit punt terecht 
gekoppeld aan de RES-en en binnen welk 
kader kan dan tot het oordeel komen dat dit 
‘teveel achterblijft’? 

In het RES-proces kan blijken dat het 
gestand doen van het concept-bod in 
gevaar komt doordat een gemeente een 
relatief lage bijdrage levert aan het 
regionale concept-bod voor zon en wind, 
in relatie tot de te verwachten ruimtelijke 
mogelijkheden. Dit wordt bedoeld met 
'teveel achterblijven.’ In dat geval zullen 
ook GS hierover het gesprek met de 
betreffende gemeente aangaan. Bij zo’n 
gesprek hoort het dat kan worden 
aangeven op welke plekken ruimtelijke 
mogelijkheden worden verwacht.

4 Van Essen
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117 84 PvdD Wordt er ook gekeken naar de combinatie 

zonnepanelen en infrastructuur?
Ja, momenteel lopen er twee 
onderzoeken in verband met het 
opwekken van energie met onze 
fietspaden. Het ene onderzoek betreft 
vooral op, naast en in het fietspad en het 
andere onderzoek betreft het boven het 
fietspad uitwerken van maatregelen om 
energie op te wekken en tegelijkertijd het 
fietsen te bevorderen. Daarnaast wordt 
overleg gevoerd om te kijken of er 
mogelijkheden dit toe te passen bij 
wegen, bijvoorbeeld bij onderdoorgangen 
enz.
Daarnaast stelt de provincie de applicatie 
Park the Sun 
(https://parkthesun.com/utrecht) 
beschikbaar, waarmee eigenaren van 
parkeerplaatsen kunnen onderzoeken in 
hoeverre het voor hen financieel 
interessant is om de parkeerplaats te 
overkappen met zonnepanelen. 

4 Van Essen

118 84 VVD Rol GS bij RES’en spreekt wel van ruimtelijke 
zoekplaatsen maar niet van participatie 
ondersteunen, is dit bewust? Waar is de 
participatierol (burgers laten participeren bij 
aanwijzen locaties wordt hier bedoeld) van GS in 
de begroting opgenomen?

Het ondersteunen en faciliteren van 
participatieactiviteiten is onderdeel van 
het eerste punt onder de toelichting: 
samen met partners komen tot de 
benodigde zoeklocaties. Gemeenten zijn 
als een van de partners leidend in het 
participatieproces met stakeholders en 
inwoners als het gaat om het aanwijzen 
van zoekgebieden. De provincie 
ondersteunt gemeenten en de RES-
regio’s hierbij op verschillende manieren

4 Van Essen

119 85 CU Meerjarendoel 4.2.3, Toelichting: 
In de laatste zin wordt gesproken over ‘50% 
financiële projectparticipatie door inwoners’. Is 
hier bewust gekozen voor fianciële participatie, of 
wordt hiermee 50% lokaal eigendom 
bedoeld?

Het streven is inderdaad 50% lokaal 
eigendom. De realisatie hiervan is mede 
afhankelijk van de lokale wensen daartoe. 
Om de inclusiviteit te realiseren streven 
we naar het bredere doel van financiële 
participatie. Dit laat ook ruimte voor 

4 Van Essen
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andere participatieve vormen dan 
eigendom. Wel gaan we gemeenten 
nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheden 
voor 50% lokaal eigendom.

120 85 VVD 4.2.4. bij beoogd resultaat: Veel bronnen komen 
langs waar onderzoek naar is gedaan, komt het 
onderzoek naar belangstelling kernenergie hier 
nog bij (motie sept 2020 van VVD,CDA, Forum 
e.a.)?

De motie roept op tot een inventarisatie bij 
de Utrechtse gemeentes naar de 
belangstelling en voorwaarden voor 
kernenergie. Deze inventarisatie wordt 
momenteel door de eigen organisatie 
voorbereid.

4 Van Essen

121 85 VVD Welke kosten (hoe wordt het geld uitgegeven) 
zijn verbonden aan de volgende bullets:

 Provinciale Omgevingsvisie en 
Verordening vastgesteld met meer ruimte 
voor Energietransitie 

 Afgeronde studies naar 
inpassingsmogelijkheden op het gebied 
van ruimte, natuur en energienetwerken

En is dit een nieuw beleidsdoel?

Er zijn vanuit het programma 
Energietransitie geen kosten gemaakt 
voor de Provinciale Omgevingsvisie en 
Verordening. De ruimtelijke inpassing van 
installaties voor het opwekken van 
duurzame energie is een complexe 
aangelegenheid. Binnen het gehele 
grondgebied van de provincie Utrecht is 
het realiseren van projecten voor het 
opwekken van duurzame energie 
verbonden aan algemene en vaak ook 
locatiegebonden voorwaarden die 
voortvloeien uit nationale en provinciale 
wet- en regelgeving. Aanvullende studies 
kunnen noodzakelijk of behulpzaam zijn 
bij het vinden van geschikte locaties. Een 
voorbeeld hiervan is een studie naar te 
verwachten vliegroutes van vogels en 
vleermuizen in de provincie Utrecht, op 
basis waarvan voor gebieden en locaties 
een inschatting kan worden gemaakt of 
een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming mogelijk is en/ of 
mitigerende en compenserende 
maatregelen nodig zijn. Dit onderzoek 
vloeit voort uit de planMER van de 
ontwerp Omgevingsvisie en Verordening.
Dit is geen nieuw beleidsdoel; met deze 

4 Van Essen
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activiteiten geven we invulling aan doel 
4.2.2 ‘De groei van duurzame energie 
wordt ruimtelijk beter mogelijk gemaakt’

122 85 50PL Biomassa, is dit nog steeds een verkieselijke 
vorm van energietransitie?

De recente studie van bureau RH DHV 
heeft aanbevelingen gedaan over welke 
vormen van biomassa kunnen bijdragen 
aan een duurzame energievoorziening in 
onze provincie en onder welke 
voorwaarden. De studie laat zien dat 
vooral reststromen een bijdrage kunnen 
leveren. Komende maanden wordt 
uitgewerkt hoe deze aanbevelingen 
verwerkt kunnen worden in ons (ruimtelijk) 
beleid. 

4 Van Essen

123 86 PvdD Wederom, waarom slechts 5 gemeenten 
ondersteunen bij laadinfrastructuur en welke?

Hier wordt gedoeld op de gemeenten die 
wij rechtstreeks ondersteunen. De 
Provincie Utrecht is aangesloten bij het 
MRA-E. Inmiddels zijn 14 (binnenkort 15) 
gemeenten daarbij aangesloten en 
worden dus door MRA-E ondersteund. 
Utrecht valt onder de G4 en Amersfoort 
regelt zijn zaken ook zelf. Resteren 9 
gemeenten, waarvan een aantal 
gemeenten om hulp vragen en de overige 
gemeenten aangeven geen hulp nodig te 
hebben. Dus lang niet alle gemeenten 
hebben ondersteuning nodig. We hebben 
capaciteit om elk jaar een aantal 
gemeenten te ondersteunen. Daarbij 
moedigen we de gemeenten die niet bij 
het MRA-E zijn aangesloten om dat wel te 
doen. Dit scheelt hen tijd en geld.

4 Van Essen

124 87 GrL Wat is er concreet bereikt als de public affairs 
activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd? Op 
welke verandering in nationale en Europese 
regelgeving en belemmering richt de provincie 
zich?

De Public Affairs acties richten zich in 
2020 vooral op de mogelijkheden om 
Utrechtse initiatieven te ondersteunen met 
Europese middelen uit het Green 
Recovery fund. Daarnaast onderzoeken 
we hoe we in de Wet Natuurbescherming 

4 Van Essen
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de ruimte kunnen vinden om 
verduurzaming van woningen te 
vereenvoudigen. 
Voor de periode daarna moeten de 
doelen en prioriteiten nog gesteld. 
Daarnaast agenderen we via IPO onder 
andere kansen en belemmeringen om het 
aandeel zon-op-dak te versnellen. 

125 87 GrL In het kader van de RES zijn kansen en 
belemmering voor de opwek van schone energie 
in beeld gebracht. Hier wordt dit echter als doel 
voor 2021 benoemd, om welke belemmeringen 
kan het dan nog gaan?

De belemmeringen die bij de RES zijn 
betreffen belemmeringen die voortvloeien 
uit de vigerende wet- en regelgeving. Die 
belemmeringen zijn ter bescherming van 
allerlei nationale en provinciale belangen  
en dus is het belangrijk dat daarmee 
rekening wordt gehouden. Soms (b)lijkt 
dat onderdelen van wet- en regelgeving in 
de praktijk een (onbedoeld) onevenredige 
belemmering vormen voor de 
energietransitie. Bijvoorbeeld omdat 
wetgeving verouderd is. Zo gelden er 
restricties ten aanzien van het doen van 
anticiperende investeringen in het 
elektriciteitsnetwerk door netbeheerders, 
die het realiseren van duurzame 
energieprojecten in de weg staan.

4 Van Essen

126 88 GrL Wat is het beoogd resultaat voor “meer inwoners 
doen mee en participeren” als het gaat om 
mensen met een lager inkomen? Hoeveel 
mensen worden er geholpen met de pilots?

Met het Utrechts projectenbureau en 
NMU zijn we in gesprek hoe we de 
inventarisatie van voorbeelden waar 
inwoners met een lager inkomen kunnen 
participeren kunnen toepassen in de 
praktijk in onze provincie. Doel is om te 
starten met een community of practice om 
pilots te gaan uitvoeren in de praktijk. Het 
aantal inwoners is afhankelijk van de 
reikwijdte van de energie coöperaties. 

4 Van Essen

127 88 CU Meerjarendoel 4.3.3, Beoogd resultaat 2021 
In het tweede punt gaat het over een tweede pilot 

In de Kamerbrief, Stand van zaken 
Klimaatakkoord (dd. 28 september 2020) 

4 Van Essen
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gebouw gebonden financiering. Enige tijd 
geleden werd op rijksniveau gesteld dat hiervoor 
geen juridische basis bestaat. Heeft dat 
gevolgen voor deze tweede pilot en waarom wel 
of niet? 
In het derde punt gaat het over een ‘sociaal 
inclusief versnellingsprogramma’. Wat moeten 
wij ons hierbij voorstellen? 

werd hierover de update gegeven dat in 
het wetgevingstraject het niet mogelijk is 
gebleken om het uitgangspunt van 
volledig automatische overgang van de 
financiering van eigenaar op eigenaar te 
realiseren. Uitgangspunt was een nieuw 
artikel in het Burgerlijk Wetboek. Onder 
regie van de provincie Utrecht en 
samenwerkende gemeenten in de regio 
Eemland, wordt gewerkt aan een 
zogenoemde ‘gebouwgebonden 
verduurzamingsdienst’. De gemeente 
Amersfoort is recent gestart met een 
aanbestedingsprocedure zodat een 
dergelijke dienst in eerste pilot aan 
woningeigenaren aangeboden kan 
worden. Dit is gebaseerd op een 
bestaand juridisch kader, nl het kwalitatief 
recht. Wij verwachten dit instrument in 
een volgende pilot te kunnen door 
ontwikkelen. Het zal dus geen gevolgen 
hebben voor de pilot.

De (inclusieve) energietransitie is een 
complexe opgave. Verschillende 
stakeholders hebben verschillende delen 
van de puzzel in handen om te komen tot 
werkbare oplossingen. Dit vraagt om 
denken over de eigen grenzen (en 
belangen) heen en het bijdragen aan het 
creëren van innovatieve oplossingen 
zowel in samenwerking, ontwikkeling als 
in de financieringsconstructies. 
Uiteindelijk gaat het om de ontwikkeling 
van aantrekkelijke (markt)proposities en 
financieel instrumentarium voor een 
inclusieve energietransitie, die kunnen 
worden ingezet in de collectieve 
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aanpakken die we gaan ondersteunen. 
Zoals de hierboven genoemde 
gebouwgebonden verduurzamingsdienst. 
Hierdoor creëren we inclusief 
handelingsperspectief. Voor de 
financiering werken we samen met onze 
partners om de bestaande infrastructuur 
te versterken. Denk o.a. aan: Stichting 
Energie Fonds Utrecht, ROM, RVO en 
banken. Als instrumentarium zetten we in 
op : garanties, financiering. voor project- 
en procesaanpakken en eventueel 
subsidie voor onrendabele top. Via 
garantstellingen en leningen kunnen 
projecten worden opgeschaald door het 
aantrekken van geld uit nationale en 
Europese fondsen.

128 88 VVD  Laatste bullet: “Starten met een sociaal 
inclusief versnellingsprogramma samen 
met onze stakeholders “. Kan hier 
concreet aangegeven hoe het budget 
aangewend gaat worden? Wat is een 
sociaal inclusief versnellingsprogramma? 
Krijgt iemand met een bovenmodaal 
inkomen een goedkope lening voor zijn 
isolatie van zijn huis uit de jaren 30? 
Graag een specifieke beschrijving van 
wat beoogd wordt zodat het volgbaar 
wordt.

 Zelfde vraag voor de eerste twee bullets 
van deze pagina.

De (inclusieve) energietransitie is een 
complexe opgave. Verschillende 
stakeholders hebben verschillende delen 
van de puzzel in handen om te komen tot 
werkbare oplossingen. Dit vraagt om 
denken over de eigen grenzen (en 
belangen) heen en het bijdragen aan het 
creëren van innovatieve oplossingen 
zowel in samenwerking, ontwikkeling als 
in de financieringsconstructies. 
Uiteindelijk gaat het om de ontwikkeling 
van aantrekkelijke (markt)proposities en 
financieel instrumentarium voor een 
inclusieve energietransitie, die kunnen 
worden ingezet in de collectieve 
aanpakken die we gaan ondersteunen. 
Hierdoor creëren we inclusief 
handelingsperspectief. Voor de 
financiering werken we samen met onze 
partners om de bestaande infrastructuur 
te versterken. Denk o.a. aan: Stichting 

4 Van Essen

[66]



Nr. Pag.nr. Partij Vraag/input Antwoord/reactie Progr. GS-lid
Energie Fonds Utrecht, ROM, RVO en 
banken. Als instrumentarium zetten we in 
op: garanties, subsidies voor project- en 
procesaanpakken en eventueel subsidie 
voor onrendabele top. Via 
garantstellingen en leningen kunnen 
projecten worden opgeschaald door het 
aantrekken van geld uit nationale en 
Europese fondsen. 

129 89 GrL Het meerjarendoel heeft het specifiek over 
duurzame inkoop, maar daar komt in het huidige 
beoogd resultaat 2021 geen resultaat voor terug. 
Wat is het doel met betrekking tot duurzame 
inkoop? Wat is het beoogd resultaat, en hoe 
wordt bereikt?

Het plan voor de verduurzaming van de 
energiegerelateerde zaken in de 
bedrijfsvoering van de provincie worden in 
2021 gemaakt. Alle energie wordt op dit 
moment al duurzaam ingekocht.

4 Van Essen en 
Strijk

130 89 CU Beleidsdoel 4.4,Wat gaat dit beleidsdoel kosten?
Dit beleidsdoel kent alleen personele lasten van 
€87.000, terwijl het hier gaat over de 
provincie als goed voorbeeld. Onze fractie zou 
verwachten dat hier ook budget is om zaken 
uit te laten voeren. Is dat budget aan andere 
programma’s gekoppeld? En zo ja, hoeveel 
budget is daarvoor beschikbaar. Zo nee, hoe 
gaan acties om als goed voorbeeld te dienen wel 
worden gefinancierd?

De materiele lasten zijn onderdeel van de 
begroting van Vastgoed en Facilities. Dit 
treft u op pagina 223 van de begroting 
10.2.4 Goede huisvesting en 
verduurzaming vastgoed. Er is € 1,3 Mio 
beschikbaar voor de periode 2020-2021 
voor de uitvoering van maatregelen. Dit 
jaar wordt er een energiescan gedaan, op 
basis waarvan de investerings-
beslissingen worden genomen.

4 Van Essen en 
Strijk

131 90/97 VVD Het college is nog niet tot een akkoord gekomen 
met de Provincie Zuid-Holland over de financiële 
afspraken m.b.t. de fusiegemeente 
Vijfheerenlanden. Hoe zitten dan nu de 
waardering en de onderhoudskosten van het 
Merwedekanaal verwerkt in de begroting?

De meerjarenbegroting voor het 
Merwedekanaal is verwerkt in de 
begroting in het MOP (dagelijks 
onderhoud) en het MIP (vervangingen). 
De overdracht van de boekwaarden van 
de investeringen tot en met 2019 en een 
deel van de onderhoudsreserve zijn nog 
niet opgenomen; deze maken immers 
deel uit van de financiële afspraken waar 
nog geen akkoord over is bereikt. Dus in 
de begroting 2021 zijn de 
onderhoudskosten goed opgenomen. 

5 Schaddelee 
en Strijk
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Voor 2022 en verder staan de lasten 
vooralsnog gerubriceerd onder de 
algemene middelen.

132 91 50PL Investeringen wegen N225 en N228, hoe heeft u 
de participatie vormgegeven?

Voor deze trajecten is het helaas niet 
gelukt om een volledige trajectaanpak te 
realiseren voordat de uitvoering 
noodzakelijk is. Daarom is er in dit geval 
gekozen voor een quick scan. Hierbij 
gaan specialisten vanuit mobiliteit versnelt 
in gesprek met de omgeving en 
aanpalende beleidsvelden; de participatie 
is daardoor beperkter dan gebruikelijk Zo 
kunnen we ondanks een korte 
voorbereidingstijd toch een aantal quick 
wins meenemen in de uitvoering. 

5 Schaddelee

133 93 SP mobiliteit 5.1: het provinciale netwerk is sterk.
Dat lezen wij niet bij programma 6 waar dit 
minstens zo belangrijk is, waarom is dat zo 
geformuleerd?

De beleidsdoelen zijn afkomstig uit het 
Mobiliteitsprogramma 2019-2023

5 Schaddelee

134 98 SGP Welk bacterieel middel wordt gebruikt in de strijd 
tegen eikenprocessierupsen en kleven hier 
risico’s aan?

Het middel Xentari is een bacterieel 
middel dat na het bespuiten van de 
bomen vijf tot zeven dagen actief blijft en 
alle vlinderrupsen die met het middel in 
aanmerking komen doodt. Van alle 
preventieve bestrijdingsmethoden lijkt 
deze methode het best toepasbaar met 
de minste milieuschade. Alternatieve 
chemische middelen worden niet 
toegepast. Als aanvulling op de 
preventieve bestrijding van de rups 
worden, daar waar toch nesten ontstaan 
en op plaatsen waar niet gespoten mag 
worden, nesten opgezogen en verbrand. 
Om de schade aan andere vlindersoorten 
te beperken wordt het middel Xentari 
alleen toegepast op risicolocaties zoals 

5 Schaddelee
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drukke voet- en fietspaden bushaltes e.d. 
De provincie heeft een kaart opgesteld 
van locaties waar beschermde 
vlindersoorten voorkomen. Deze 
trajecten, alsmede de waterwingebieden, 
worden niet bespoten. Dit om te voldoen 
aan de Wet natuurbescherming. (Zie voor 
meer informatie de beantwoording van 
statenvragen hierover met nummer 
820E0FF9 en de statenbrief 2020MM49)

135 98 PvdA In de inleiding van de begroting (blz 6) schrijft het 
college dat ‘het explosief gegroeide thuiswerken 
kan leiden tot minder piekbelasting in het verkeer. 
Onvoorziene kansen, die wellicht nopen tot een 
aanpassing van plannen en middelen. 
Herprioritering van bestaande uitgaven is voor 
het college in dit kader de aangewezen weg.’ In 
paragraaf 5.1.2. zien we een lijst met alle studies 
naar doorstromings- en andere knelpunten die in 
2021 worden opgepakt. Hoe worden deze studies 
uitgevoerd, nu bestaande verkeersmodellen en 
prognoses zo op losse schroeven zijn komen te 
staan? Waarin zien we de ‘herprioritering van 
bestaande uitgaven’ terug in de begroting?

Op dit moment is het nog te vroeg om met 
zekerheid te kunnen zeggen wat de 
effecten op de lange termijn zullen zijn, 
voor onze studies kijken wij naar 2030 en 
straks naar 2040. We gaan daarom door 
met lopende studies en houden daarnaast 
nauwlettend de ontwikkelingen in de 
gaten. 

5 Schaddelee

136 99 D66 N225 Rotonde Donderberg. Verbetering 
doorstroming verkeer opdat OV ook beter kan 
doorstromen. De veiligheid voor fietsers moet wel 
behouden blijven, daarom overwegen we een 
fietstunnel aan te leggen. Beoogde realisatie na 
2025 (pag. 99). Hoe staat het met de voortgang 
van de aanleg van de bikescout? Welke stappen 
overweegt u naar 2025 toe?

De aanleg van de bikescout moet voor het 
einde van het jaar gereed zijn. Hiernaast 
wordt er gewerkt aan het toevoegen van 
een zebrapad en het aanpassen van 
belijning en bebording om de veiligheid te 
vergroten. Verdere aanpak is onderwerp 
van de nu lopende studie. De uitkomsten 
en gekozen oplossing bepalen mede de 
termijn waarop deze te realiseren is.

5 Schaddelee

137 100 D66 N233 Rijnbrug: op de N233 bij Rhenen komt een 
nieuw brugdek met een 2x2 wegprofiel inclusief 
fietspaden aan beide zijden van de Rijnbrug op 
de bestaande onderbouw en inclusief uitbreiding 
van wegprofiel naar 2x2 ten zuiden van de brug. 

Binnen het huidige ontwerp zijn geen 
aanpassingen aan de N225 benodigd 
voor het fietsverkeer.

5 Schaddelee
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Het project draagt bij aan de bereikbaarheid van 
de regio. In 2021 wordt het provinciale 
inpassingsplan vastgesteld. Realisatie gepland 
voor 2025 (pag. 100). Hoe wordt er bij de aanleg 
van de nieuwe Rijnbrug rekening gehouden met 
het toe geleiden en afvoeren van fietsverkeer 
over de brug? Moeten er hiervoor ook nog 
wegaanpassingen aan bijvoorbeeld de N225 
worden gemaakt?

138 106 D66

Een stevige regierol nemen we ook in de 
realisatie van 7 prioritaire snelfietsroutes uit het 
Mobiliteitsprogramma 2019-2023. In 2019 – 2020 
zijn voor 6 van de 7 snelfietsroutes 
intentieovereenkomsten getekend. Ook zijn de 
eerste 2 uitvoeringsovereenkomsten met de 
betrokken wegbeheerders ondertekend en is de 
uitvoering gestart. De planning is om in 2021 nog 
eens 4 uitvoeringsovereenkomsten te 
ondertekenen met de betrokken wegbeheerders. 
Voor de 7e prioritaire snelfietsroute is mogelijk 
onvoldoende draagvlak (pag. 106). Welke route is 
dit? Wat is hiervan de rede? Wat is het 
alternatief? Komt hier een andere route voor in de 
plaats?

Het betreft hier de route Amersfoort-
Veenendaal. Er is niet bij alle betrokken 
partijen voldoende draagvlak om bij te 
dragen aan het uitwerken van deze route, 
noch om deze te realiseren. Er zal 
daarom een tweede tranche routes naar 
voren worden gehaald, waarvan er één 
nog nader te bepalen route wordt 
uitgewerkt. Dit om voor die route te 
komen tot een intentieovereenkomst, 
uitvoeringsovereenkomst en uiteindelijk 
realisatie.

5 Schaddelee

139 106/107 PvdD Is adaptieve fietsverlichting door gehele 
provincie, langs prov. wegen en snelfietsroutes 
een optie (licht gaat aan als er een fietser 
aankomt en weer uit als die voorbij gereden is)? 
(p100, 106-107) 
Hoeveel procent van de ritten op een afstand 
korter dan 15km vindt momenteel plaats per 
fiets?

In de planvorming voor het verbeteren 
van verlichting langs provinciale 
fietsroutes wordt de mogelijkheid van het 
toepassen van innovatieve technieken 
zoals adaptieve of dynamische verlichting 
nader onderzocht.  Dit is in lijn met de 
Beleiduitwerking Openbare Verlichting 
provincie Utrecht die in maart 2017 door 
GS is vastgesteld. Aspecten zoals 
fietsintensiteiten, ecologische 
omstandigheden en kosten worden daarin 
meegewogen

5 Schaddelee
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In 2018 werd 42% van de ritten op een 
afstand korter dan 15 km op de fiets 
gedaan. Recentere cijfers zijn nog niet 
beschikbaar. Zodra deze beschikbaar zijn 
nemen we deze in een volgend P&C 
document op.

140 108 D66 Welke fietsinnovaties vinden in 2021 plaats op 
het traject van het fietspad van de toekomst 
(grootste deel langs N225). Hoe staat het 
bijvoorbeeld met het experiment van 
zonnepanelen in het fietspad bij Remmerden? 
Heeft u al bedrijven langs het traject benaderd 
om mee te werken aan innovaties/investeringen? 
We lezen dat er 2-5 innovaties gaan plaatsvinden 
(ruime bandbreedte).

Bij de prijsvraag Fietspad van de 
Toekomst zijn 3 inzendingen van 
bedrijven tot winnaar uitgeroepen:

- KWS infra met de Bliksemsnelle 
Baan. Deze wordt eind oktober 
aangelegd op een deel van het 
fietspad tussen Doorn en 
Leersum en in november 
geëvalueerd.

- Movares met Upcycling: Movares 
is met de uitwerking van hun plan 
en de voorbereidende 
gesprekken aan de slag. Bij een 
‘go’ op dat uitgewerkte plan wordt 
de pilot maart/april 2021 
gerealiseerd.

- Boomkwekerij Ebben met de 
Boomveer: er is reeds een kleine 
proef gaande bij het ecoduct bij 
Elst. Planning is om begin 2021 
de volledige pilot te realiseren.

Ons doel is om in 2021 meer innovatieve 
pilots te gaan realiseren, waarbij we 
opnieuw nadrukkelijk verbinding zoeken 
met inwoners en bedrijven in de regio. We 
zijn dit aan het uitwerken: het is nog niet 
bekend welke pilots dat zullen worden

Bij de plaatsing van het 
zonnepanelenfietspad in januari bleek er 

5 Schaddelee
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schade te zijn aan de oppervlaktecoating 
die voor stroefheid moet zorgen.
Door de fabrikant is onderzoek gedaan en 
dit heeft ertoe geleid dat er gekozen is 
voor een andere coatingleverancier. Aan 
het einde van 2020 worden de panelen 
buiten teruggeplaatst waarna gedurende 
2 jaar de proef wordt gemonitord.

Bij de prijsvraag voor Het Fietspad van de 
Toekomst zijn bedrijven benaderd. In 
eerste instantie om mee te denken over 
de opzet van de prijsvraag. Later heeft dit 
erin geresulteerd dat vertegenwoordigers 
van de volgende organisaties zitting 
hadden in de jury van de prijsvraag: 
Staatsbosbeheer, RIVM, Triodos Bank, 
Universiteit van Utrecht en a.s.r. We 
houden deze juryleden ook op de hoogte 
van de voortgang van de pilots.

Er zijn daarnaast geen bedrijven langs het 
traject benaderd om mee te werken aan 
innovaties/investeringen.

141 108 D66 Wanneer (in welk jaar) gaat precies de 
snelfietsroute Utrecht – Veenendaal van start?

Ondertekening van de 
uitvoeringsovereenkomst voor deze 
snelfietsroute is voorzien in de eerste helft 
van 2021, waarna de realisatiefase start.

5 Schaddelee

142 109 D66 In de zomer van 2020 is D66 op werkbezoek 
geweest bij het fietsenmakers project AZC 
Leersum. Nieuwkomers kunnen hier tegen een 
gereduceerde prijs een fiets kopen, leren onder 
begeleiding hun eigen fiets maken en kunnen 
worden opgeleid tot fietsenmaker (wat perspectief 
op de arbeidsmarkt biedt). Inmiddels is er contact 
met de Provincie gelegd. Bent u bereid dit project 

Er is inderdaad contact geweest met het 
AZC. Naar aanleiding hiervan is er een 
subsidie aanvraag ingediend. Deze is 
momenteel in behandeling.

5 Schaddelee
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te ondersteunen?

143 109 (is 
107)

SP Daar lezen wij “noodzakelijk strekking van 
buslijnen” Wie bepaald of dat noodzakelijk is? 
Voor wie?

Beleidsdoel voor OV is ‘OV-reizigers zijn 
tevreden en het openbaar vervoer is
efficiënt ingericht’. Om invulling te geven 
aan deze doelstellingen kan noodzakelijk 
zijn dat lijnen een aangepaste route 
krijgen als dat efficiënter is en/of 
voordelen biedt voor grote aantallen 
reizigers. Dit is altijd maatwerk.

5 Schaddelee

144 110 50PL Carpoolplekken, hoe staat het met de veiligheid 
hiervan, ook qua verlichting?

Al onze carpoolplaatsen zijn verlicht. 
Hiernaast worden deze regelmatig 
gecontroleerd en wordt er contact 
opgenomen met de politie bij opvallende 
zaken. Tot slot maken we initiatieven 
mogelijk die de sociale veiligheid 
vergroten zoals een koffie verkooppunt.

5 Schaddelee

145 111/112 SGP Hoe is het met de ontwikkeling van de spaarpaal 
en waar wordt deze geplaatst?

Deze wordt naar verwachting nog in 2020 
in gemeente De Bilt voor het eerst 
ingezet.

5 Schaddelee

146 112 50PL Proactieve verkeersveiligheid, kunt u inzage 
geven over het aantal slachtoffers gerelateerd 
aan de oorzaken?

Hierover bent u recent zeer uitgebreid 
geïnformeerd middels het memo 
Beantwoording vraag 
verkeersveiligheidsbeeld in de provincie 
Utrecht, met nummer 2020MM70

5 Schaddelee

147 116 SP Negatieve effecten zijn laag op de kwaliteit van 
de leefomgeving. Hoe wordt dat bedoeld? Bij elke 
vorm van mobiliteit zijn er gevolgen voor de 
leefomgeving.

Het klopt dat bijna elke vorm van mobiliteit 
effect heeft op de leefomgeving. Wat 
specifiek de doelen zijn is uitgewerkt in de 
meerjarendoelen bij dit beleidsdoel

5 Schaddelee

148 117 D66 In 2021 gaan we faunapassages voor klein wild 
aanleggen en ronden we de locatiestudie van een 
ecoduct over de N226 tussen Maarsbergen – 
Leersum af. Daarna start de voorbereiding voor 
de technische uitwerking en de bouw van dat 
ecoduct (pag. 117). Wordt er naast een 
locatiestudie voor de N226 voor een ecoduct ook 
nog gekeken naar goedkopere alternatieven 

Voor de N226 Maarsbergen Leersum 
wordt uitgegaan van een ecoduct om een 
complete natuurverbinding te realiseren 
voor alle soorten van bos en heide in het 
gebied in aansluiting op de ecoducten 
N227 en A12. Kleine faunatunnels zijn 
daarvoor onvoldoende.  Aanvullend 
kunnen mogelijk nog kleine 

5 Schaddelee
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zoals het CAT systeem? De gemeente Utrechtse 
Heuvelrug heeft bij de aanleg van het ecoduct bij 
Maarn over de N227 nadrukkelijk naar gevraagd.

faunapassages nodig zijn op delen van de 
N226 die verder van het ecoduct af 
liggen. Een CAT systeem toepassen 
waarbij er lichtdoorlatend materiaal 
gebruikt wordt in het dek van de 
faunatunnel, is afhankelijk van de 
verwachtte diersoorten die gebruik maken 
van de tunnel en is te overwegen als 
alternatief van de kleine faunatunnel.  Een 
CAT systeem voldoet niet als alternatief 
voor een ecoduct, omdat het alleen 
geschikt is voor de kleinere diersoorten 
(das, konijn, haas, enz)

149 126 SP BereikbaarheidII: hoofdstuk 6.”De provincie werkt 
aan goede en duurzame bereikbaarheid met het 
OV” Waarom niet gekozen voor: het provinciale 
netwerk van het OV is sterk? Gelijk aan de tekst 
van hoofdstuk 5?

De toelichting bij het programmadoel van 
OV is reeds vergelijkbaar als bij 
Bereikbaarheid-I. Zie pagina 90. 
De beleidsdoelen zijn afkomstig uit het 
Mobiliteitsprogramma 2019-2023

6 Schaddelee

150 127 D66 VRT. Wordt er in deze begroting rekening 
gehouden met de eventuele bijkomende kosten 
door de vertraging op het gebied van dat traject? 
Of komt dat pas bij de zomernota? En kunnen we 
daar eventueel al op vooruit lopen?

De meerkosten van het project VRT 
worden separaat in beeld gebracht. Over 
de voortgang worden de Provinciale 
Staten middels een statenbrief eind 
oktober geïnformeerd. De eventuele 
dekking daarvan zal separaat bij de 
Provinciale Staten aangevraagd worden.

6 Schaddelee

151 130 SP Algemeen over dit hoofdstuk: In dit hoofdstuk 
lees ik niets over de noodzaak buslijnen te 
strekken zoals genoemd bij 5.3.2 Waarom niet?

Zie ook vraag 143 6 Schaddelee

152 131 50PL de proef gratis OV voor ouderen buiten de spits. 
Wanneer gaat u die uitvoeren ook in relatie met 
Covid-19?

De proef staat vooralsnog gepland voor 
2021. Mocht dit niet mogelijk zijn door de 
aanhoudende gezondheidssituatie dan 
gaan wij kijken naar passende 
alternatieven om de sociale functie van 
het OV te versterken. 

6 Schaddelee

153 132 PvdA ‘Zo starten wij een proef met gratis OV voor 
ouderen met een krappe beurs, eerder uitgesteld 
vanwege COVID-19. Hiermee kunnen ruim 5.000 

Mogelijk denkbaar alternatief in de geest 
van de oorspronkelijke proef is dat we 

6 Schaddelee
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ouderen, een kwetsbare groep, gratis reizen. 
Mocht door de aanhoudende gezondheidssituatie 
deze proef ook in 2021 niet op verantwoorde 
wijze mogelijk zijn, dan kijken wij naar sociale 
alternatieven. ‘ Welke sociale initiatieven worden 
hiermee bedoeld?

zoeken naar een andere doelgroep dan 
ouderen met een smalle beurs. Een 
doelgroep waarbij het gezondheidsrisico 
niet of in mindere mate geldt maar wel 
sprake is van vervoersarmoede. Het 
gesprek daarover met gemeenten en 
vervoerders is nog niet opgestart. Dit 
komt omdat op het ogenblik de situatie 
van de tweede coronagolf zonder meer 
vraagt om terughoudend te zijn met 
reisbewegingen. Zolang er dit soort 
restricties zijn, is deze proef niet uit te 
voeren en ook nog niet goed te plannen. 
Zodra de situatie het wel toelaat, 
informeren wij u over de wijze waarop we 
de proef zullen gaan uitvoeren.

154 133 SP betere bouwstenen voor NIEUW OV netwerk. 
Waarom is een nieuw netwerk nodig? Heet dit 
niet “verbeteren?

Met ‘nieuw’ wordt gedoeld op onder 
andere de nieuwe concessie die ook de 
mogelijkheid biedt om het netwerk anders 
te organiseren. Uiteraard wordt hier 
verder gebouwd op bestaande kwaliteiten 
en is verandering geen doel op zich. 

6 Schaddelee

155 135 PvdA Waarom dalen de materiele lasten mbt Cultuur en 
erfgoed op de lange termijn met bijna 9 miljoen 
(van 23 miljoen in 2019 naar 14 miljoen in 2024)? 
Kan er een uitsplitsing worden gegeven naar 
subdoelen inclusief een verklaring voor deze 
grote daling?

Het verschil tussen 2024 en 2019 wordt 
grotendeels veroorzaakt door de subsidie 
voor de restauratie van de Domtoren ad € 
8 mln. Dit was een eenmalige subsidie, 
die geheel in 2019 is verantwoord.
Daarnaast zorgt de afloop van het 
programma Nieuwe Hollandse Waterlinie 
2021-2023 voor een verschil van -/- € 2 
mln. in 2024.
Verder vormt ook het Steunpakket voor 
de cultuur- en erfgoedsector een 
verklaring voor de hogere bedragen in 

7 Van 
Muilekom
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2020 en 2021 (resp. +4 en +2 mln.).

156 137 D66 In de begroting neemt u een aparte reserve op 
onder de noemer COVID flankerend beleid 2021. 
Het lijkt D66 juist dat u hiermee rekening houdt. 
Eerder maakten wij al als PS 6 miljoen vrij voor 
een noodfonds voor de cultuur- en erfgoedsector. 
Waarop is het bedrag van 15 miljoen voor 2021 
gebaseerd. In december 2020 evalueert u de 
huidige ondersteuning aan de kunst- en 
cultuursector. Krijgt u al signalen dat sommige 
partijen failliet dreigen te gaan of dat de steun nu 
al onvoldoende is? Hoe hoog schat u het bedrag 
in van de 15 miljoen die nodig zal zijn om ook in 
2021 de kunst- en cultuursector te 
ondersteunen? 

We krijgen signalen dat de steun absoluut 
noodzakelijk is, nog niet dat de steun nu 
al onvoldoende is. Maar dat is ook voor 
de instellingen zelf moeilijk te voorzien. 
Duren de nu (medio oktober) 
aangescherpte maatregelen langer dan 
een maand? We verwachten in 2021 
nieuwe hulpvragen, als de maatregelen 
stringent blijven, omdat we nu alleen de 
huidige schade vergoeden. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat de al gereserveerde 2 
mln uit ons eerste Steunpakket dan 
voldoende is. Maar het is nog veel te 
vroeg om een bedrag te noemen.
Voorstellen om deze - nu algemene – 
reserve aan te wenden ontvangt u ter 
besluitvorming.

7 Van 
Muilekom

157 137 CU Het Corona-virus heeft grote invloed op de 
culturele sector en daarmee ook op een aantal 
ambities uit dit programma. Is overwogen om 
ambities bij te stellen en daarnaast nieuwe 
ambities (bijv aanpassing aan het ‘nieuwe 
normaal’) op te nemen zodat doelen meer 
realiteitszin bevatten?

De meeste ambities uit het 
‘onderliggende’ beleidsprogramma “Voor 
Jong & Altijd” worden niet of nauwelijks 
geraakt. In ons programma zit 
bijvoorbeeld, m.u.v. de festivals, geen 
directe subsidie aan podia. 
We kijken verder constant naar de 
haalbaarheid van de ambities in deze 
Covid-periode. Daar waar kan maken we 
onderdelen uit het programma adaptief 
zodat we ambities omvormen tot 
realistische doelen. Zo zullen we vanuit 
het onderwerp deskundigheidbevordering 
een onderzoek gaan laten uitvoeren. Bij 
de reeds toegezegde tussenevaluatie van 
het Steunpakket, zullen we ook ingaan op 
eventuele adaptieve invulling van het 
cultuur- en erfgoedprogramma “Voor Jong 
& Altijd”.

7 Van 
Muilekom
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158 141 D66 Kleine instellingen beheren veel Utrechts erfgoed. 

Zij zijn organisatorisch en financieel kwetsbaar, 
terwijl zij belangrijke taken vervullen. Hun 
collecties staan voor een veelzijdig scala aan 
verhalen, die mensen en gemeenschappen van 
verschillende culturele achtergronden, leeftijden 
en leefstijlen met elkaar verbinden. De noodzaak 
om op zoek te gaan naar manieren om nieuw en 
divers publiek te trekken, is duidelijk aanwezig. 
We zetten ons in het bijzonder in voor het 
publieksbereik van militair erfgoed, varend 
erfgoed en immaterieel erfgoed (pag. 141). Fijn 
dat u zich in het bijzonder wil inzetten voor o.a. 
immaterieel erfgoed. Dit is ook in een motie in 
mei 2020 door PS aangegeven. Kunt u aangeven 
hoe en voor welke projecten/initiatieven/tradities 
u dit wilt gaan doen?

De motie heeft geleid tot aanpassing van 
het cultuur- en erfgoedprogramma 2020-
2023 ‘Voor Jong & Altijd’ (p.61). Voor 
immaterieel erfgoed is nu de doelstelling 
opgenomen om in 2023 minstens twee 
projecten mede mogelijk te hebben 
gemaakt.
De motie heeft geleid tot aanpassing van 
het cultuur- en erfgoedprogramma 2020-
2023 ‘Voor Jong & Altijd’ (p.61). Voor 
immaterieel erfgoed is nu de doelstelling 
opgenomen om in 2023 minstens twee 
projecten mede mogelijk te hebben 
gemaakt.
Als een van de eerste stappen, vragen we 
bij ons onderzoek in het kader van de 
vernieuwing van het beleid voor streek- 
en kasteelmusea, de streekmusea naar 
hun beeld van het Utrechtse immaterieel 
erfgoed en mogelijkheden om de motie in 
te vullen. Ook bij andere netwerkpartners 
gaan we die vraag neerleggen.

7 Van 
Muilekom

159 141 50PL Varend erfgoed waarbij geen enkel beoogd 
resultaat is opgenomen. Wat gaat het College 
van GS concreet doen voor deze doelgroep?

Met betrekking tot de inzet op varend 
erfgoed is in het cultuur- en 
erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor jong 
en altijd’ (p.61) de doelstelling 
opgenomen om in 2023 minstens twee 
projecten mede mogelijk te hebben 
gemaakt.
De eerste stap die we daartoe zetten is in 
het kader van de vernieuwing van het 
provinciaal museumbeleid het gesprek 
aan te gaan met de Utrechtse 
(streek)musea, waarbij de inzet op varend 
erfgoed een van de onderzoeksvragen is.

7 Van 
Muilekom

160 144 GrL Aan welke voorwaarden moeten eventuele Het belangrijkste toetsingskader voor 8 Strijk

[77]



Nr. Pag.nr. Partij Vraag/input Antwoord/reactie Progr. GS-lid
investeringen uit de COVID-reserve voldoen? Zal 
daarbij worden getoetst aan de randvoorwaarden 
die bijvoorbeeld ook gesteld worden bij de ROM? 
Dus investeringen in een groene en eerlijke 
economie? Hoe wordt dit getoetst?

investeringen in economische activiteiten 
die worden gefinancierd vanuit de COVID-
reserve is onze economische visie met als 
doel te komen tot een gezonde economie 
en brede welvaart. Met de reserve kunnen 
onderdelen hieruit versneld of versterkt 
worden uitgevoerd. Als eerste beelden 
voor plannen worden gedeeld 

- ondersteuning van werk naar 
werktrajecten (pagina 147),

- cofinanciering van extra rijksgeld 
voor de ROM (pagina 154).

- Ondersteuning intensivering en 
circulaire bedrijventerreinen via 
de OMU (pagina 155)

- Ondersteuning gemeenten bij 
intensivering Retailbeleid (pagina 
156)

Al deze plannen passen in de Regionale 
Economische Agenda, ons eigen 
economische visie en dragen bij brede 
welvaart en een meer groene (duurzame) 
economie.   
Daarnaast wordt getoetst op 
complementariteit ten opzichte van de 
steunpakketten van het Rijk en de EU. 
Over de afzonderlijke projectplannen zal 
PS worden geïnformeerd.

161 148 50PL ICT Campus Veenendaal, wanneer wordt deze 
gerealiseerd ook in relatie met leegstand van 
groot kantorengebouw aan de A12 en in kader 
van ehet transformatie van kantoorgebouwen?

De ICT Campus Regio Foodvalley 
functioneert sinds 2017, maar op dit 
moment is er eerder sprake van een 
virtuele campus. Afhankelijk van de 
situatie, de mogelijkheden en de 
behoeften is het denkbaar dat op termijn 
wordt gedacht aan een fysieke locatie.

8 Strijk

162 149 GrL Hoe wordt circulariteit gestimuleerd? Alleen via Alle circulaire activiteiten van de provincie 8 Strijk
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CIRCO-tracks? Welke doelstelling is er? Hoeveel 
bedrijven worden er geholpen/ zijn geswitched 
naar een circulair businessmodel? Wordt de 
samenwerking gezocht met financiers/banken 
met ervaring op het gebied van circulaire 
bedrijfsvoering ondersteunen?

worden dit najaar aan PS gepresenteerd 
in de circulaire uitvoeringsagenda. Een 
deel van de activiteiten zal bestaan uit 
circulair opdrachtgeverschap van de 
provincie zelf.
Circulariteit wordt o.a. gestimuleerd door 
ondersteuning van bedrijven vanuit het 
Servicepunt Alliantie Cirkelregio Utrecht, 
projecten met aandacht voor circulariteit 
v.w.b. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
en onderzoek naar kansen voor 
circulariteit op gebiedsniveau. 
Het doel is het versnellen van de transitie 
en het bijdragen aan de kabinets-
doelstelling ‘volledig circulair in 2050’, 
conform door provincie ondertekende 
grondstoffenakkoord en bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen (landelijk 9 Mton 
CO² besparen d.m.v. circulariteit in 2030).
Hiervoor zetten we in op ondersteuning 
van gemeenten en bedrijven die 
aangeven daaraan behoefte te hebben. 
Daarnaast gaan we onderzoek doen naar 
de behoeften voor ondersteuning bij 
circulaire transitie. De samenwerking met 
financiers is georganiseerd via de ROM.

163 152 GrL Waar richten de resultaatafspraken met de ROM 
zich op?

De ROM Regio Utrecht richt zich met haar 
activiteiten op bedrijven en projecten die 
passen binnen de Regionale 
Economische Agenda (REA). Hiermee wil 
de regio niet alleen de economische 
structuur, maar ook de maatschappelijke 
impact op het gebied van gezond leven in 
een stedelijke regio versterken. De 
resultaatafspraken met de ROM voor de 
economische impact zullen worden 
gemaakt op basis van:
1. aantal investeringen in bedrijven en 

8 Strijk
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daarmee uitgelokte private 
investeringen

2. aantal buitenlandse investeringen;
3. aantal arbeidsplaatsen
4. aantal innovatieprojecten met 

bijbehorende investeringen. 
Voor de maatschappelijke impact wordt 
met de ROM partners gewerkt aan een 
monitor op brede welvaart. Hierover zal in 
de eerste helft van 2021 een 
informatiebijeenkomst worden 
georganiseerd met Raads- en 
Statenleden van de aandeelhouders in de 
ROM Regio Utrecht.

164 154 GrL Wat is de terugverdientijd van het verruimen van 
het budget van de OMU? Wat zijn de verwachte 
lange termijneffecten van de aankoop van extra 
labruimte voor financiële positie van de 
provincie?

Allereerst; dit voorstel wordt verder 
uitgewerkt en apart ter besluitvorming 
voorgelegd aan PS. In de begroting wordt 
over de hoofdlijnen vast informatie 
gedeeld, maar de details moeten nog 
uitgewerkt worden. De tijdelijke verruiming 
van het budget van de OMU overbrugt de 
periode tot eind 2022. Dit gaat om een 
lening van € 5 miljoen (pagina 156) die na 
2 jaar dus geheel terugbetaald wordt. 
Vanaf die tijd hoopt OMU over meer 
structureel geld te beschikken. 
De investering in labruimte door de OMU 
(pagina 155) kan de OMU financieren 
door uitbreiding en volstorting van het 
aandelenkapitaal.
De provincie wordt geen eigenaar van het 
onroerend goed (laboratorium ruimte), 
maar stelt middelen beschikbaar om 
bestaande (verouderde) labruimte 
geschikt te maken voor verhuur.
De details volgen bij het statenvoorstel.

8 Strijk
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165 154 GrL doel 8.3.3. Waarom is er geen beoogd resultaat 

voor deze doelstelling?
De optimale indicatoren om goed inzicht 
te krijgen in de voortgang van de transitie 
naar een circulaire economie (en het 
effect van eigen activiteiten) worden op dit 
moment onderzocht. 
Beoogd resultaat bij 8.3.3 is:

 Uitwerken van circulair business 
development met de ROM;

 (Streven naar) eerste financiering 
van circulaire innovaties.

 De ROM is feitelijk na de zomer 
2020 van gestart gegaan en de 
directeur is momenteel bezig met 
het opzetten van zijn team van 
mensen. In de begroting 2022 
kunnen wij de resultaten scherper 
definiëren.

8 Strijk

166 154 SGP Wat doet de provincie concreet om meer circulair 
te worden en te werken? Waar ligt de regie van 
de economische impulsen? zijn er regels mogelijk 
die dit kunnen versnellen?

Alle circulaire activiteiten van de provincie 
worden in december aan PS  
gepresenteerd in de circulaire 
uitvoeringsagenda. Een belangrijk deel 
van de activiteiten zal bestaan uit circulair 
opdrachtgeverschap van de provincie zelf.
Economische impulsen kunnen door 
iedereen worden ingebracht in een 
transitieproces. De ROM Utrecht heeft 
hierbij een belangrijke rol.
Momenteel voltrekt verandering in 
regelgeving zich voornamelijk op 
Europees niveau (‘Kaderrichtlijn 
Afvalstoffen’). In Nederland werken de 
Omgevingsdiensten hiermee. Samen met  
IPO en RWS verkennen we hoe deze 
omgevingsdiensten het beste kunnen 
worden ondersteund.

8 Strijk

167 157 GrL Aan welke minimumeisen wordt gedacht op het In het kader van regionaal programmeren 8 Strijk
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gebied van duurzaamheid en circulariteit in 
regionaal programmeren van werklocaties?

moet tenminste worden voldaan aan de 
wettelijke eisen. In de programmering 
wordt ingezet op kwalitatieve afspraken 
over duurzaamheid met de verschillende 
regio’s. Voor (nieuw)bouw wordt  
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
om MPG-waarden (aanscherping per 
2021 vanuit BZK) positief te beïnvloeden 
door toepassing van circulaire principes.

168 158 CDA Tussen de gebieden USP, Lage Weide, ICT 
Campus Veenendaal en Amersfoort Vathorst is 
Utrecht-West een opvallende afwezige terwijl hier 
een belangrijk deel van de maakindustrie hier is 
gevestigd. Waarom is dat?

De genoemde gebieden betreffen allen 
een compact gebied, waar in toenemende 
mate interacties plaatsvinden. Een van de 
kenmerken van een interactiemilieu is de 
mate van nabijheid. Dat speelt wel bij 
genoemde gebieden, maar nog in minder 
mate bij Utrecht West, dat bestaat uit een 
aantal kernen (Mijdrecht, Woerden, 
Nieuwegein). In het geval van Utrecht-
West spreken we liever over een regio 
(zoals U10, RFV of Regio Amersfoort) 
dan over een interactiemilieu.

8 Strijk

169 161 VVD M.b.t. zakelijk toerisme. De meerjarendoelen zijn 
door Provinciale Staten vastgesteld, het verbaast 
dan ook dat hier zonder voorafgaand overleg met 
PS geen invulling aan gegeven wordt. Utrecht 
blijft door zijn centrale ligging, tijdens en na de 
coronacrisis, een aantrekkelijke locatie voor 
zakelijk toerisme. De VVD heeft geen signaal dat 
de sector structureel niet gezond zou zijn. Op 
basis van welke gegevens / informatie heeft het 
college besloten geen invulling te geven aan dit 
beleidsdoel?  

De begroting is het moment om in de volle 
breedte mét de middelen de afweging te 
maken. De begroting ligt nu voor aan PS. 
Zakelijk toerisme is maar een beperkt 
deel van onze inzet op recreatie en 
toerisme. Door Covid 19 is de zakelijke 
toeristische markt ingestort. Dat geldt 
zeker voor de internationale markt. Het 
zal nog enige tijd duren voor die markt 
zich herstelt. Om die reden is het niet 
logisch daar nu middelen voor te 
begroten. Bovendien zal naar verwachting 
de markt ook gaan veranderen. 
Overigens zal het zakelijk toerisme wel 
meeliften met onze inspanningen op het 
gebied van bestemmingsmanagement.

8 Schaddelee
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170 166 D66 Constatering: paragraaf 9.1.1 en 9.1.2 bevatten 
dezelfde omschrijving.

Zie antwoord vraag 171 9 CdK

171 166 VVD Onder doelen 9.1.1 en 9.1.2 lijken abusievelijk 
tweemaal dezelfde teksten opgenomen. Kan de 
juiste tekst van 9.1.1 alsnog worden opgenomen 
als erratum?

Uit onderzoek in het najaar van 2020 is 
gebleken, dat Provinciale Staten behoefte 
hebben aan versterking van hun 
ondersteuning. Dit betreft de 
ondersteuning door de 
fractiemedewerkers en door de griffie. De 
resultaten van dit onderzoek en de daar 
op volgende besluitvorming door de 
Staten zullen naar verwachting leiden tot 
uitbreiding van en organisatie-
aanpassingen binnen de griffie en 
versterking van de fractieondersteuning. 
De beschikbaar gestelde middelen 
worden daarvoor ingezet. De al eerder 
gestarte digitaliseringsslag komt in 2021 
tot een afronding met het volledig geschikt 
maken van Statenzaal (inclusief digitaal 
stemmen) en Commissiekamer (mogelijk 
maken van live-streamen). Het traject 
‘Provinciale Utrechtse Bondgenoten’, dat 
een verbetering in de onderlinge 
samenwerking tussen PS, GS en 
ambtelijke organisatie beoogt, is door 
Corona in 2020 niet doorlopen zoals 
gepland, maar wordt in 2021 met nieuw 
elan voortgezet.
De stikstofproblematiek, woningbouw, het 
vaststellen van de Omgevingsvisie, het 
Programma Recreatie en Toerisme, de 
verdere stroomlijning van het financiële 
proces en de Regionale 
Energiestrategieën zijn inhoudelijke 
dossiers die van de Staten in 2021 veel 
aandacht zullen vragen.  

9 CdK
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Beoogd resultaat 2021

 Digitalisering Statenzaal en 
Commissiekamer afronden.

 Traject Utrechtse Bondgenoten 
een nieuwe impuls geven.

 Op basis van het in 2020 
uitgevoerde behoefteonderzoek 
optimaliseren van de 
ondersteuning van PS.

 Kennis van en betrokkenheid bij 
de provinciale politiek vergroten, 
zodat inwoners en 
vertegenwoordigers van 
organisaties Provinciale Staten 
weten te vinden en te benutten. 
Onder meer door middel van het 
ontwikkelen van videomateriaal, 
duidelijke communicatie vanuit de 
Staten over de Omgevingsvisie 
en de uitreiking van de Bakhuis-
Wolters-onderscheiding.

172 166 D66 In zijn boegbeeld functie zal de commissaris zich 
inspannen voor een Utrechts Aanbod (lobby 
richting de volgende kabinetsformatie). Verder zal 
de commissaris mogelijk aandacht besteden aan 
uitgestelde evenementen rond de viering van 75 
jaar Vrijheid (pag. 166). Is de commissaris 
bekend met het kunstproject Helmen voor 
verhalen? Past volgens hem dit project in de 
viering 75 jaar vrijheid? Is de Provincie bereid om 
mee te denken in de financiële ondersteuning van 
dit project? Is de Provincie bereid om mee te 
denken over een geschikte expositie locatie voor 
dit project?

De commissaris is op de hoogte van het 
Project Helmen vol Verhalen; onlangs is 
hij daarover bijgepraat door de 
initiatiefnemers. Gesproken is onder meer 
over mogelijke locaties in de provincie 
Utrecht, verder heeft men gevraagd of 
een financiële bijdrage tot de 
mogelijkheden behoort. Er zal worden 
bezien of het verzoek valt binnen ons 
cultuurbeleid en of eventueel een 
mogelijkheid bestaat of het project past in 
de viering van 75 jaar vrijheid.  

9 CdK

173 168 VVD Programmadoel 9.2.1 lijkt vooral of zelfs 
uitsluitend betrekking te hebben op de organisatie 
en medewerkers. Waarom zijn bestuurders (GS 

Wij geven uitvoering aan het 
integriteitsplan 2018-2021. Dit plan is 
bedoeld om het integriteitsbeleid op een 

9 Bestuurlijke 
integriteit:  
CdK
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en PS) niet opgenomen in de beschrijving? afgestemde en samenhangende manier 

vorm te geven. Het geldt zowel voor 
Provinciale Staten (PS), de commissaris 
van de Koning (cvdK) Gedeputeerde 
Staten (GS) als de ambtelijke organisatie.
Het onderwerp integriteit verdient het ook 
om regelmatig besproken te worden 
vanuit verschillende invalshoeken. Dit zal 
onder andere plaatsvinden in de 
werkoverleggen en in het ‘goede 
gesprek’, maar ook tijdens 
dilemmabijeenkomsten die zullen worden 
georganiseerd. De acties uit dit plan zijn 
gericht zowel op de bestuurlijk 
ambtsdragers (leden van PS, GS en de 
cvdK) als op de ambtelijke organisatie.

Integiteit 
ambtelijke 
organisatie:St
rijk

174 169 GrL  Wet BIBOB inzet zal deels plaatsvinden 
binnen het domein dat is belegd bij de 
RUD. Hoe is het contact hierover en de 
afstemming met de RUD? 

 BIBOB is lastige en spannende materie. 

De RUD Utrecht voert in mandaat van de 
provincie Utrecht vergunning-, toezicht- 
en handhavingstaken (hierna: VTH) uit. 
Toepassing van de wet Bibob valt buiten 
dit mandaat. Dat geldt ook voor het deel 
van de VTH-taken die de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
(hierna: ODNZKG) voor de provincie 
Utrecht uitvoert. De toepassing van de 
wet Bibob vindt bij vergunningverlening 
dus op dezelfde wijze plaats als bij 
toepassingsgebieden, zoals inkoop, 
waarvan de uitvoering niet gemandateerd 
is. De RUD Utrecht en de ODNZKG zijn 
één van de bronnen die wordt 
geraadpleegd in het kader van het Bibob-
onderzoek.

Overheden ondersteunen elkaar onder 
meer via landelijke overleggen. Eén breed 

9 CdK
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Hoe ondersteunen de overheden elkaar 
hierin, met name richting de gemeenten?

overleg met verschillende 
bestuursorganen vindt plaats via het 
Landelijk Bureau Bibob. Provincies 
voeren daarnaast overleg in twee 
landelijke werkgroepen: ‘toepassing wet 
Bibob bij subsidies’ en ‘beleid en 
werkprocessen’. Met gemeenten wordt 
ondermijning in het algemeen en de wet 
Bibob in het bijzonder bestuurlijk 
besproken tijdens voortgangsgesprekken 
tussen de cvdK en burgemeesters. 
Ambtelijk vinden regelmatig informatie- en 
intervisiebijeenkomsten over de wet Bibob 
plaats. De provincie Utrecht organiseert 
die samen met het RIEC Midden-
Nederland en de gemeente Utrecht voor 
gemeentecollega’s uit de provincie. 
Daarnaast vindt regelmatig ad-hoc 
overleg plaats met gemeenten ter 
bevordering van de toepassing van de 
wet Bibob. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. 
In dat kader heeft onlangs een ambtelijk 
gesprek plaatsgevonden tussen het 
openbaar ministerie, 
arrondissementsparket Midden-
Nederland, de gemeente Utrecht en de 
provincie Utrecht ter versterking van de 
integrale aanpak van criminaliteit via de 
wet Bibob.

175 171 GrL Hier staat “we werken in het kader hiervan aan 
het programma Participatie .....” Wanneer komt 
dit naar PS?

In Q2 2021 wordt het programma 
geagendeerd in PS. 

9 Schaddelee

176 171 GrL 9.4.2. Hier staat “om de diverse doelgroepen te 
bereiken en ook de silent....proberen we nieuwe 
methodes uit.” Welke zijn dat?

Nieuwe methodes kunnen variëren van 
digitale vergadertools en digitale tools 
voor bijeenkomsten tot tools waar we nu 
nog geen onderzoek naar hebben gedaan 
en die we nog niet kennen. Een overzicht 

9 Schaddelee
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hiervan behoort bij de uitkomsten van het 
resultaat van 2021. 

177 171 VVD In 2021 vinden vier reflectiebijeenkomsten plaats 
met stakeholders en inwoners. Kunnen wij als PS 
geïnformeerd worden over de uitnodiging van de 
bijeenkomst en de uitkomsten bijvoorbeeld in de 
vorm van een verslag? Zijn dergelijke 
bijeenkomsten in 2020 georganiseerd? Zo ja, wat 
waren de uitkomsten?

Reflectiebijeenkomsten: PS worden 
geïnformeerd over de uitnodiging en 
krijgen een verslag. 
N.B.: in 2020 waren er vanwege Corona 
geen bijeenkomsten. 

9 Schaddelee

178 173 GrL Staat van Utrecht, 9.5.4. Op welke wijze heeft GS 
de Staat van Utrecht bij de begroting betrokken?

De gegevens en de analyses van de 
Staat van Utrecht dragen bij aan de 
beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling in 
de diverse programma’s. De Staat van 
Utrecht is niet alleen een instrument voor 
de provincie Utrecht, maar juist ook voor 
de 26 Utrechtse gemeenten en andere 
provinciale partners. 
 

9 Bruins slot

179 177 GrL Hier wordt als beoogd resultaat ‘de Sociale 
Agenda is bekend en zichtbaar en uitvoerbaar 
binnen de provinciale programma’s en op een 
aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten 
en andere organisaties’ genoemd. 

Gaat het hier alleen om bekendheid en zichtbaar 
binnen de organisatie, of ook naar buiten toe 
richting gemeenten en andere organisaties? En 
wordt hier dus ook aansluiting gezocht met de 
gemeenten, om de waarde en de impact van de 
sociale agenda te verbreden en versterken?

Naast dat wij de Sociale Agenda 
uitvoerbaar willen maken en op de kaart 
willen zetten binnen de organisatie, 
zoeken we ook aansluiting met 
verschillende gemeenten en externe 
organisaties. Dit doen we om onze 
betrokkenheid op dit thema zichtbaar en 
bekend te maken. Hierdoor kunnen we in 
de praktijk aansluiten bij verschillende 
projecten of initiatieven van externe 
partijen (zowel organisaties als 
gemeenten) om de meerwaarde van een 
Utrechtse Sociale Agenda te verbreden 
en te versterken.

9 Van 
Muilekom
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180 177 D66 Paragraaf 9.7 concernbrede doelstellingen omvat 

grote thema’s klimaatneutrale provincie, circulaire 
samenleving, digitalisering en de sociale agenda. 
De begroting oogt evenwel bescheiden (374K 
personeelslasten, 450K materiele kosten). Hoe 
zijn deze kosten verdeeld over deze 4 
concernbrede opgaven? En welke concrete 
activiteiten wil GS hiermee financieren?

Personeelskosten
Klimaat neutrale samenleving    €   30k
Circulaire samenleving               €   30k
Digitalisering                               €   69k
Sociale Agenda                           € 245k
Totaal                                         € 374k
 
Materiele kosten
Klimaat neutrale samenleving    €   -
Circulaire samenleving               €300k
Digitalisering                               € -150k
Sociale Agenda                          €300k
Totaal                                         € 450k
 
Opm.
Materieel budget Digitalisering €-150k 
betreft een besparing omdat in plaats van 
10, 5 programma’s/opgaven worden 
ondersteund met betrekking tot data, zie 
ook pagina 19 begroting, programma 9, 
Gericht Bijsturen.

Voor alle concernbrede opgaven geldt dat 
de opgaven nog in opbouw zijn. Over de 
concrete activiteiten worden PS in een 
latere fase geïnformeerd. 

9 Klimaat 
neutrale 
samenleving:  
Van Essen

Circulaire 
samenleving:  
Strijk

Digitalisering: 
Strijk

Sociale 
Agenda: Van 
Muilekom

181 184 D66 Investeringen: in het MIP bedrijfsvoering (staat 
ook op blz.7 van het statenvoorstel) is € 0,551 
miljoen voor Service Management Systeem. 
Nergens wordt uitgelegd waar dit voor is - 
vervangt het iets bestaand? Heeft de provincie 
die nodig? Is het verplicht?

Het Service Managament Systeem wordt 
gebruikt als beheersysteem voor onze 
interne dienstverlening. Het systeem stelt 
ons onder meer in staat om meldingen 
van gebruikers te verwerken en te 
analyseren; van melding van een incident 
tot oplossing van het incident. Meldingen 

10 Strijk
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hebben hoofdzakelijk betrekking op 
producten en diensten vanuit 
Bedrijfsvoering. Daarbij valt te denken 
aan bijvoorbeeld ICT-gerelateerde 
problemen.
 
Inmiddels is het systeem vijf jaar oud, en 
daarmee conform de gehanteerde 
afschrijvingsmethodiek aan het einde van 
zijn levensduur. In de afgelopen jaren zijn 
ICT-oplossingen op dit terrein verder 
doorontwikkeld en meer functionaliteiten 
beschikbaar gekomen die de mate van 
serviceverlening en daarmee de 
verbetering van de bedrijfsvoering 
processen kan ondersteunen.

De voorbereiding voor aanbesteding 
loopt.

Hoofdstuk 3: Paragrafen (pag. 185-263)
182 188 D66 3.1.3.3 grondwaterheffing. Heffing voor 

onttrekken van grondwater. Ter bestrijding van de 
kosten van maatregelen en kosten die verband 
houden met grondwateronttrekking etc… Er staat 
vermeld dat deze kosten ten hoogste 
kostendekkend zijn. Wat zijn de precieze kosten 
die hieronder vallen en welke zijn daarvan 
meegerekend voor 2021? Maakt gevolgschade 
aan natuur door grondwateronttrekking deel uit 
van deze kosten?

De grondwaterheffing is bedoeld om de 
negatieve effecten van 
grondwateronttrekkingen, bijvoorbeeld 
schade aan natuur, tegen te gaan. 
Voldoende grondwater is behalve voor 
drinkwater ook nodig in 
(verdrogingsgevoelige) natuurgebieden 
en landbouw. Het betreft de 
werkzaamheden bij meerjarendoel 3.3.3..
Om in het gebied van de Utrechtse 
Heuvelrug (en haar flanken) invulling aan 
te geven, hebben we in 2020 de Blauwe 
Agenda Utrechtse Heuvelrug vastgesteld. 

3.1 Bruins Slot
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In 2021 geven we uitvoering aan deze 
agenda. Verder werken wij aan 
aanvullende maatregelen voor 
verdrogingsgevoelige natuurgebieden en 
werken wij samen met Vitens aan de 
uitvoering van de lange termijnstrategie 
voor de waterwinningen. De heffing wordt 
verder aangewend voor monitoring van 
het grondwater en het beoordelen van 
schadeclaims tgv onttrekkingen

183 190 GrL Veel risico’s hangen samen met het project Hart 
van de Heuvelrug. De risico’s kunnen we 
begrijpen, maar het telt wel op zo. Wanneer 
verwacht GS dat het project is afgerond en dat er 
duidelijkheid is over welke risico’s intreden en 
met welke omvang? En hoe wordt PS op de 
hoogte gehouden over de voortgang?

Het programma Hart van de Heuvelrug en 
Vliegbasis Soesterberg loopt nog tot 
2025. GS streven ernaar de risico’s zo 
concreet mogelijk in beeld te brengen en 
vervolgens te minimaliseren en te 
beheersen. Wanneer risico’s intreden en 
de omvang ervan verschillen per project. 
PS worden op de hoogte gehouden van 
het programma door enerzijds in de 
begroting en jaarrekening een apart 
projectblad en beleidsdoel voor HvdH/ 
VBS op te nemen. Hierin worden 
belangrijke veranderingen toegelicht. 
Daarnaast wordt PS op de hoogte 
gehouden door middel van de jaarlijkse 
tussenrapportages en de actualisatie van 
de mastergrex Hart van de Heuvelrug en 
 grondexploitatie vliegbasis Soesterberg.

3.2 Strijk en Van 
Muilekom

184 201 D66 3.3.2.7 asset mgt provinciale wegen/ wat gaat dat 
kosten. De reserve beheer en onderhoud 
(vaar)wegen loopt gestaag af. In dit tempo is de 
reserve in 2025 op. Is dit de bedoeling? We 
kunnen deze tabel niet rijmen met de toelichting 
van de reserve beheer en onderhoud 
(vaar)wegen op blz 289 en het overzicht reserves 
op blz 281. 

De afloop van de reserve volgt de 
uitgaven conform het MOP. In de nieuw 
op te stellen Nota Kapitaalgoederen 
Mobiliteit zal het effect op de langere 
termijn zichtbaar worden. De eventuele 
gevolgen daarvan worden aan u 
voorgelegd. De toelichting op pag. 289 is 
cijfermatig ten onrechte niet 
geactualiseerd.

3.3 Schaddelee
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Het overzicht op pag. 201 en pag. 281 
moeten aansluiten. In de handmatige 
tabel op pag. 201 is echter het 
beschikbare bedrag te laag opgenomen, 
deze is € 374K per jaar hoger. Bij het 
overzicht op pag. 281 is hier wel rekening 
mee gehouden.

185 205 CDA Bij provinciale waterwegen wordt geschreven dat 
het nautisch beheer, het vaarwegbeheer en het 
onderhoud van het Merwedekanaal integraal is 
overgedragen aan de provincie Zuid Holland met 
een verwijzing naar “3.2 Wat willen we bereiken”. 
Wat wordt hiermee bedoelt?
Onder 3.2 staat niets vermeld.

Deze verwijzing is helaas ten onrechte 
overgenomen uit een oude opmaak. 

3.3 Schaddelee

186 206/207 D66 Er is €1,3 miljoen gereserveerd voor 
verduurzaming pand. Tekst is vrij algemeen. 
Vraag: hoe verhoudt dit bedrag zich dit tot de 
verplichting dat alle kantoorgebouwen minimaal 
energielabel C moeten hebben? Wat is inmiddels 
het huidige label van het kantoor? Is er zicht op of 
deze verplichting haalbaar is voor het 
beschikbare bedrag?

In juli 2020 heeft het Huis voor de 
provincie het label C ontvangen. Daarmee 
is aan deze label C verlichting voldaan. , 
Maar daar laten we het niet bij.  In 2020 
zijn zonnepanelen geplaatst op het 
wegensteunpunt Huis ter Heide. Gewerkt 
wordt daarnaast aan het realiseren van 
LED verlichting in het Huis voor de 
provincie. 
Op dit moment wordt door DVT voor alle 
huidige werkgebouwen van de provincie 
Utrecht een energiescan opgesteld. Deze 
scans geven inzicht in het verbruik van de 
gebouwen en mogelijke maatregelen voor 
de besparing dan wel opwekking van 
energie. Op basis hiervan wordt een 
voorstel gedaan voor de inzet van deze 
middelen in 2020 en 2021 gekoppeld aan 
een presentatie van de resultaten van de 
energiescans. 

3.3 Strijk/van 
Essen

187 212 D66 Revolverende fondsen. Conform amendement 10 
is het overzicht revolverende fondsen 
opgenomen. We missen nog de voortgang van 
de revolverendheid en een meer cijfermatige 

De jaarrekening is meer een platform om 
de realisatie van de doelen van de 
revolverende fondsen op te nemen.

3.4 Strijk/van 
Essen
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onderbouwing van de realisatie. Verder zijn de 
OMU (2011) en Energiefonds (2013) toe aan de 
periodieke evaluatie na 8 jaar. OMU al vorig jaar. 
Energiefonds in 2021. Wat zijn de plannen voor 
die evaluaties?

Energiefonds (SETU):
In 2013 is de Stichting Energiefonds 
Utrecht (SETU) opgericht als 
energiefonds voor de gemeente Utrecht In 
2018 is de provincie toegetreden. De 
beschikking hiertoe is afgegeven in 
januari 2018 in deze beschikking staat 
vermeld dat evaluatie binnen 5 jaar moet 
plaatsvinden.

OMU:
De OMU, opgericht in 2011, zal 
geëvalueerd worden. Wanneer de 
evaluatie concreet gaat plaatsvinden is 
nog niet bekend. Zodra dat bekend is 
wordt u daarover geïnformeerd.

188 221 D66 10.2. Onder de doelstelling ‘de provinciale 
organisatie is daadkrachtig, wendbaar en 
duurzaam is EUR 34 mio totale lasten gepland. 
Totaal overhead (hoofdstuk 10) bedraagt EUR 51 
mio. Kunnen we van heel ‘hoofdstuk 10 
Overhead’ een nadere specificatie ontvangen? 
Afdelingen onderbouwd met headcount, kosten, 
voor zover mogelijk verdeling naar programma en 
doelstellingen onder hoofdstuk 10?

In het overzicht van programma 10 
Overhead op pagina 182 is de 
samenstelling van de overhead 
opgenomen. In de tabel “Wat gaat dit 
beleidsdoel kosten’ zijn de totale lasten en 
baten van de overhead opgenomen. 
 
In de paragraaf Bedrijfsvoering (pagina 
215 tot en met 225) wordt dit verder 
toegelicht. Hier zijn de lasten en baten 
(excl reserves) weergegeven per 
beleidsdoel. Dit is het detailniveau waarop 
de Staten geïnformeerd wordt 
overeenkomstig alle andere 
beleidsprogramma’s. De toelichting op het 
programma overhead / bedrijfsvoering is 
fors uitgebreid t.o.v. eerdere jaren en 
bijvoorbeeld de begroting 2020. Per 
meerjarendoel wordt een uitgebreide 
toelichting gegeven, daar waar sturing op 

3.5 Strijk
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de bedrijfsvoering toch ook bovenal een 
primaire verantwoording is van GS.

188
A

- D66 Nagekomen vraag dd 20 okt aan de grifffie:
Ik merk dat ik bij het lezen van de begroting de 
nadere cijfermatige onderverdeling naar 
meerjarendoelen mis. 
Zou je die kunnen opvragen?

De cijfers in de Programmabegroting 
worden op programmaniveau 
weergegeven en geautoriseerd door de 
Staten met een onderverdeling per 
beleidsdoel. 
 
In de financiële verordening is in artikel 2, 
4 en 6 duiding gegeven over de indeling 
in programma’s en subprogramma’s en 
het vaststellen door PS van de lasten en 
baten per subprogramma en programma.
De subprogramma’s betreffen de 
beleidsdoelen die PS op 8 juli j.l. bij het 
vaststellen van de Doelenboom opnieuw 
heeft gedefinieerd. PS stelt in lijn met de 
financiële verordening geen budgetten 
vast per onderliggend meerjarendoel. De 
door u gevraagde informatie zit dus op 
een detailniveau die niet snel kan worden 
geleverd, alsdan vele pagina’s zou 
bedragen en niet door PS wordt 
vastgesteld. Wij zijn benieuwd naar de 
vraag achter de vraag. Dan kunnen we 
kijken of we de vragensteller kunnen 
bedienen zonder de ambtelijke 
organisatie en hem op te zadelen met 
veel werk en data waar je niet direct iets 
mee opschiet. Dit zoektocht naar de 
intentie achter de vraag is ook constructief 
gericht op het voorkomen van nog meer 
pagina’s teksten en tabellen, daar waar 
PS ook al regelmatig vraagt of de P&C 
stukken in omvang kunnen worden 
teruggebracht.

Strijk

189 224 VVD De teksten over communicatie zijn nogal De doelen voor communicatie voor de 3.5 Schaddelee
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algemeen en nietszeggend. Heeft het College 
een strategisch communicatieplan? Welke doelen 
zijn hierin opgenomen?

gehele organisatie zijn opgenomen in het 
Strategisch Communicatiekader en als 
volgt verwoord:

Met communicatie willen we bereiken dat 
we:  
- (democratisch) verantwoording afleggen
- inwoners en andere doelgroepen goed 
worden geïnformeerd
- het werk aan onze opgaven wordt 
ondersteund
- het werk aan onze belangrijkste 
opgaven zichtbaar is.
- zichtbaar is dat we samen met anderen 
werken

Externe en interne communicatie 
versterken elkaar. Met interne 
communicatie willen we bereiken dat: 
-Medewerkers bekend zijn met het werk 
van collega’s
-We samenwerking bevorderen
-We draagvlak creëeren voor vernieuwing
-Medewerkers trots zijn op hun werk en 
de organisatie. 

190 246 VVD In de paragraaf lezen we niets over risico’s van 
verontreiniging van grond. Zijn deze op dit 
moment niet actueel? We lezen ook niets over de 
risico’s van aankoop van Kamp van Zeist, is de 
transactie al afgerond?

Alleen de grootste 10 risico’s worden hier 
toegelicht. De risico’s van verontreinigde 
grond van het programma HvdH/ VBS 
staan wel op het projectblad (pag 249- 
255). Hierin wordt ook ingegaan op PFOS 
verontreiniging op de vliegbasis 
Soesterberg en de risico’s van Kamp van 
Zeist. De transactie voor aankoop van 
Kamp van Zeist is nog niet afgerond.

3.7 Van 
Muilekom

191 255 VVD Zie ook vraag bij par. 7 over risico’s Kamp van De gesprekken met RVB en Defensie 3.8 Van 
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Zeist. Zijn de risico’s al beter in beeld? Kunnen 
we (evt. onder geheimhouding) geïnformeerd 
worden over de huidige stand van zaken?

over de aankoop van Kamp van Zeist 
lopen nog. Hierin wordt ook gesproken 
over extra onderzoeken om de risico’s 
beter in beeld te krijgen. PS kunnen 
(onder geheimhouding) geïnformeerd 
worden over de huidige stand van zaken.

Muilekom

192 257 D66 Omgevingswet blz 257: betreft RUD, 
voorbereiding op overgang naar Omgevingswet 
1-1-2022. Vraag: hadden de VTH afdelingen niet 
al lang al klaar moeten zijn? 

In de regionale samenwerking 
Omgevingswet wordt door provincie, 
omgevingsdiensten, gemeenten en 
waterschappen gezamenlijk in een 12-tal 
voorbereid op inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Bedoeling is dat alle 
partijen halverwege 2021 klaar zijn, zodat 
gezamenlijk met de nieuwe werkwijzen 
geoefend kan worden.

3.8 Van Essen

193 258 D66 Omgevingswet op blz 258: wordt beschikbaarheid 
van juiste mensen voor overgang Omgevingswet, 
als risico benoemd. Hoe groot is dit risico?  En 
zijn de genoemde risico’s rangordelijk 
weergegeven?

De risico’s zijn niet rangordelijk 
weergegeven. 
Beschikbaarheid is een risico, omdat aan 
deze opgave gewerkt moet worden naast 
het reguliere werk op het gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling en 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Met het programma zoeken 
we een balans in ondersteuning van de 
teams en het de teams zelf laten 
uitvoeren/ontwikkelen, omdat het in 2022 
de Omgevingswet het kader is voor hun 
reguliere werk.

3.8 Van Essen

Hoofdstuk 4: Financiële begroting (pag. 264-
279)

194 266 SP Specificatie incidentele lasten en baten. In 
hoeverre gaat het bij incidentele lasten om 
personeelslasten, kapitaalplannen of materiële 
lasten?

Het gaat voornamelijk om materiele 
lasten. Zie ook de toelichting op de 
specificatie van incidentele lasten op 
pagina 274 tot en met 276.

Strijk
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195 266 SP Reserve Weerstandsvermogen. Waarom wordt 

alsnog 1,25 miljoen gestort in de reserve 
weerstandsvermogen, terwijl de 
weerstandscapaciteit ruim boven de norm ligt?

Vanwege oprichting van de ROM is een 
risicoreservering opgenomen in de 
reserve Weerstandsvermogen.
 
In de kernnotitie Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 2020 is aangegeven wat 
de omvang is van de reserve 
weerstandsvermogen. In de slotwijziging 
is de reserve weerstandsvermogen 
verlaagd naar € 45 mln. Deze kernnotitie 
wordt eind november 2020 behandeld in 
de commissie FAC en vervolgens in PS. 
In de kernnotitie staat:
 
“De reserve weerstandsvermogen wordt 
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.”
 
“De ratio weerstandsvermogen wordt 
berekend door de weerstandscapaciteit 
(reserve weerstandsvermogen) te delen 
door het benodigd weerstandsvermogen.” 
 
Indien PS instemt met de kernnotitie 
Weerstandsvermogen die eind dit jaar in 
de FAC wordt besproken, zal de € 1,25 
miljoen eind 2020 dus waarschijnlijk 
vrijvallen t.g.v. de algemene reserve. 
Toch stelt het college voor wel dotaties 

Strijk
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aan de reserve weerstandsvermogen 
formeel t.l.v. de verschillende programma 
budgetten te laten komen; omdat anders 
geen bewustzijn wordt ingebouwd bij het 
besluit dat een beleidsvoornemen invloed 
heeft op de risico’s die de provincie.  

196 268 VVD “Voor posten die zich moeilijk laten voorspellen in 
de meerjarenraming wordt de stand van de 
jaarrekening doorgetrokken.” Van welke posten 
zijn de standen van de jaarrekening 
doorgetrokken?

Het betreft de posten vlotte activa en 
passiva met uitzondering van liquide 
middelen, Uitzettingen in 's Rijks Schatkist 
en voorraden OHW.

197 274-
276

SP Specificatie incidentele lasten en baten. In 
hoeverre gaat het bij incidentele lasten om 
personeelslasten, kapitaalplannen of materiële 
lasten?

Antwoord zie vraag 194 van de fractie van 
de SP.

Strijk

198 275 SP Specifieke incidentele lasten en baten.
5.2 Knooppunten: negatieve incidentele lasten in 
2021 t/m 2023, geen omschrijving op pag.278
5.6 Kwaliteit leefomgeving: Negatieve incidentele 
lasten in 2021 t/m 2024, geen omschrijving op 
pag278.
Om welke negatieve lasten gaat het hier?

Deze negatieve bedragen maken 
onderdeel uit van het gerichte bijsturen in 
deze begroting. Zie ook hoofdstuk 1; 
pagina 18 en 19.

Strijk

199 275 VVD 5.2 en 5.6 om welke reden zijn hier negatieve 
bedragen opgenomen?

Deze negatieve bedragen maken 
onderdeel uit van het gerichte bijsturen in 
deze begroting. Zie ook hoofdstuk 1 
pagina 18 en 19.

Strijk

200 276 VVD Idem voor 7.1, 8.2 en 9.4 en 10.1 Deze negatieve bedragen maken 
onderdeel uit van het gerichte bijsturen in 
deze begroting. Zie ook hoofdstuk 1.

Strijk

201 278 CDA Beleidsdoel 3.4 incidentele lasten zijn voor de 
inzet erfcoaches en versnelling aanpak 
asbestdaken. Wat betreft het hier erfcoaches of 
aanpak asbestdaken?

Het betref hier de inzet voor de 
plattelandcoaches en de reservering voor 
de fondsvorming t.b.v. asbestdaken

Van 
Muilekom

202 281 VVD Reserve COVID flankerend beleid: beoogd wordt  De verwachte afloop is nog niet deze Strijk
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dat de reserve in 2021 wordt uitgenut. Waarom 
zit er geen afloop in het bedrag naar 2022-2024? 
Zijn deze bedragen ook in het financiële 
meerjarenperspectief meegenomen?

staat verwerkt. Op het moment dat bij de 
jaarstukken 2021 de reserve weer wordt 
opgeheven wordt dit verwerkt in de staat.

203 281 VVD Reserve Stikstof: idem. De verwachte afloop is nog niet deze 
staat verwerkt. Net als bij de reserve 
COVID flankerend beleid zijn ook hier de 
mutaties nu nog niet bekend.

Strijk

Bijlagen (pag. 280-365)
204 288/305

/307
In het overzicht Informatiebladen Reserves en 
Voorzieningen, worden zowel bij de reserve 
Beheer en Onderhoud Openbaar Vervoer, de 
reserve Openbaar Vervoer (OV) Concessie als bij 
de reserve Mobiliteitsprogramma gesproken over 
mogelijke risico’s, maar deze risico’s worden niet 
financieel gemaakt. Waarom eigenlijk niet? Het is 
toch niet zo, dat er helemaal geen relevante 
inzichten bestaan?

Het financieel maken van de risico’s 
maakt onderdeel uit van de paragraaf 
Weerstandsvermogen.
 
Voor de gehele provincie zijn 166 risico’s 
geïnventariseerd die zijn gewogen in het 
bepalen van het benodigd 
weerstandsvermogen. De Top 10 risico’s 
zijn vermeld op pagina 190 van de 
begroting. In de top 10 treft u drie risico’s 
uit het domein mobiliteit.

reserv Schaddelee 
en Strijk

205 297 VVD U geeft aan dat de verwachting is dat het budget 
niet toereikend al zijn. Hoeveel verwacht u dan 
wel nodig te hebben? Waarom is het budget dat 
niet opgenomen in de begroting? Hoe verhoudt 
zich dit met reëel begroten?

 De gereserveerde 10 miljoen euro is een 
eerste inzet voor de Gebiedsgerichte 
aanpak (GGA) en is één budget voor 
spoor 2 en 3 van die aanpak: m.n. voor 
opkoop van bedrijven, subsidiëring van 
innovatie en omvorming en extensivering. 
Voor het onderdeel opkoop wordt in 
beginsel aangesloten bij de 
Opkoopregeling van het Rijk; aanvullend 
op de rijksmiddelen wordt hier inzet van 
provinciale middelen gevraagd door het 
rijk. Op dit moment hebben wij nog geen 
beeld van hoeveel bedrijven wij willen en 
kunnen opkopen; wanneer de GGA in 
uitvoering is, zal na verloop van tijd 
(waarschijnlijk eind 2021) duidelijk worden 
hoeveel budget nodig is en zullen wij -

Resev Bruins Slot
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indien nodig- een verzoek voor 
aanvullende middelen aan Provinciale 
Staten voorleggen. 

206 323 VVD Kunnen we ook een overzicht van taakvelden 
ontvangen gesorteerd op taakveld?

Het opgenomen overzicht van taakvelden 
is gesorteerd op taakvelden per 
programma.
 
PS geeft met enige regelmaat aan dat de 
P&C stukken omvangrijk zijn en verzoekt 
GS dan te zoeken naar indikking van de 
begroting en jaarstukken. Graag 
vernemen wij de intentie achter uw vraag, 
zodat wij u goed kunnen bedienen; maar 
ook niet onnodig nog meer informatie 
naar PS toesturen.

Taakv Strijk

207 328 VVD Onder Projecten in de studie- en realisatiefase 
staat bij N201 Gehele tracé, overgang naar fase 
2 eind 2020 besluit PS en GS en start realisatie in 
2033. Wat gebeurt er in dit voorbeeld in de 
tussenliggende 12 jaar?

Hier is per abuis de verwachte einddatum 
van de volledige realisatie benoemd. De 
verwachting is dat met de realisatie van 
de eerste maatregelen in 2021 gestart 
kan worden.

MIP 
MOB

Schaddelee

208 343/344 VVD Onder 7. Kapitaallasten: Wat betekent het 
concreet als volgens grafiek A. de ontwikkeling 
van de kapitaallasten in de jaren 2037 tot 2051 
uitstijgen boven het plafond voor de 
kapitaallasten van Mobiliteit? Idem voor de 
kapitaallasten OV in grafiek C. voor de jaren 2023 
en 2024?

Op termijn kan het betekenen dat voor 
nieuwe investeringen geen ruimte is of dat 
het kapitaallastenplafond verhoogd moet 
worden. Hierover zal PS moeten besluiten 
als dit punt wordt bereikt. 

Een deel van de kapitaallasten OV loopt 
via de reserve Kapitaallasten UHL. Het 
plafond inclusief de verrekening met de 
reserve wordt niet overschreden. Wel is er 
maar beperkte ruimte voor korte termijn 
investeringen.

MIP 
MOB

Schaddelee 
en Strijk
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