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   ALGEMEEN    

1.  GL A, BW p. 2: er wordt hier aangegeven dat de provincie zeer geringe 
invloed heeft op brede welvaartsindicatoren. Waarop is dit 
oordeel gebaseerd? GroenLinks is van mening dat het thema 
brede welvaart in de vorm van doelen, inkleuring van doelen en in 
de keuze van indicatoren juist veel verschil kan maken voor de 
inwoners van de provincie. Kan GS onderzoek doen naar op welke 
wijze de invloed van de provincie op deze indicatoren vergroot kan 
worden? 

Brede Welvaart indicatoren betreffen in bijna alle gevallen effect-
indicatoren. Om het effect te realiseren spelen vele 
(maatschappelijke) factoren en actoren een rol, zodat de directe 
causale relatie tussen beleidsinstrument en maatschappelijk effect 
(zeer) beperkt is. Ook hebben beleidsinstrumenten bedoeld in het 
ene domein vaak onbedoelde effecten in een ander domein. 
Tenslotte is er sprake van stapeling van beleidsinstrumenten 
(lokaal, provinciaal, landelijk) die elkaar versterken of afzwakken. 
Onze inschatting is dat er slechts enkele indicatoren zijn waarin wij 
de rol/invloed van de provincie zouden kunnen vergroten voor 
een ‘beter’ effect. Denk bijvoorbeeld aan investeren in 
groenstructuur of verkeersveiligheid. Een onderzoek lijkt ons 
gezien deze constateringen niet logisch. 

RS Michiel Linskens 
Monique Roso 

2.  D66 A Om onze kaderstellende en controlerende rol als PS goed te 
kunnen vervullen, is het belangrijk de kaders goed te kunnen 
volgen. Het overzicht bevat nu niet de benamingen van de 
beleidsdoelen, noch de onderliggende meerjarendoelen. Een 
coherent verband tussen beleidsdoel, meerjarendoel en indicator 
is wenselijk. De indicatoren zijn nu opgesomd achter het 
beleidsdoel, maar het ontbreekt aan (een korte) toelichting 
waarom juist deze indicator geschikt is voor dit beleidsdoel. 
Kunnen we een overzicht ontvangen met deze toelichting? 

In de definitieve begroting worden na elk beleidsdoel de relevante 
indicatoren zichtbaar gemaakt. In de meeste gevallen is o.i. 
duidelijk dat de betreffende indicator gerelateerd is aan het 
beleidsdoel en/of het meerjarendoel. Het is niet mogelijk om voor 
elk beleidsdoel en meerjarendoel een indicator te formuleren. De 
huidige indicatoren zijn mede zo opgesteld omdat hiervoor data 
over een langere periode beschikbaar waren (zie ook criteria voor 
indicatoren in het statenvoorstel).  
Indien u bij specifieke indicatoren twijfelt aan een duidelijke 
relatie tussen indicator en doel, dan is het prettig om dit concreet 
te benoemen.  

RS Michiel Linskens 

3.  D66 A Interne verificatie (a). De indicatoren zijn nu verbonden aan de 
beleidsdoelen. Heeft er een ambtelijke verificatie plaatsgevonden 
tussen de meerjarendoelen en de beleidsindicatoren? (Geeft de 
beleidsindicator een beeld van de effecten van de 
meerjarendoelen?) 

Ja. De gepresenteerde indicatoren geven een zo goed mogelijke 
‘indicatie’ van het te behalen resultaat. De indicatoren zijn niet in 
alle gevallen direct te koppelen aan een meerjarendoel. 
Belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van geschikte data en 
bronnen.  

RS Michiel Linskens 

4.  D66 A Interne verificatie (b). Heeft verificatie plaatsgevonden ten 
opzichte van informatiebehoefte vanuit PS? Denk aan recente 
moties die zijn ingediend (voorbeelden: moties inzake het planten 
van bomen, de fietsinnovatie (Fiets v.d. Toekomst) en Immaterieel 
Erfgoed). Hoe is met deze verzoeken rekening gehouden? 

Zie ook bij betreffende programma’s. In principe is bij alle 
programma’s onderzocht welke indicatoren beschikbaar zijn en 
welke tegemoet komen aan uw informatiebehoefte. Tegelijkertijd 
hebben we getracht voor de begroting om de set aan indicatoren 
overzichtelijk te houden (nu 92 indicatoren).  

RS Michiel Linskens 
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5.  D66 A Een aantal indicatoren geeft weer hoeveel programma’s, plannen 
of projecten zijn gemaakt of worden ondersteund. Is overwogen 
om hierin ook de in de plannen opgenomen afspraken als indicator 
op te nemen? Zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom is er voor 
aantallen programma’s, plannen en projecten gekozen? 

In de eerste plaats hebben we getracht het aantal indicatoren in 
de begroting beperkt te houden. Uw suggestie zal leiden tot nog 
veel meer indicatoren. Concrete afspraken in programma’s 
kunnen bij de behandeling van het betreffende programma ter 
sprake worden gebracht. Er is gekozen voor aantallen 
programma’s e.d. omdat deze dat beschikbaar zijn en aangeven 
welk resultaat (kwantitatief, niet kwalitatief) is geboekt in het 
betreffende jaar.  

RS Michiel Linskens 

6.  D66 A Volledigheid. Een aantal beleidsdoelen zijn niet uitgewerkt in 
indicatoren. Het gaat om onderstaande beleidsdoelen. 
a. Kunt u per beleidsdoel aangeven waarom hier geen indicator 

is voorgesteld?  
b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 

we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

a. In veel gevallen is het niet mogelijk om een indicator te 
formuleren, meestal omdat geschikte data ontbreken. Wij hebben 
ervoor gekozen om in principe niet zelf data te verzamelen, maar 
gebruik te maken van beschikbare bronnen. Zelf data verzamelen 
is mogelijk, maar dat kost tijd en geld.  
b. Wij hebben getracht u een set aan indicatoren te presenteren, 
die naar onze mening u relevante informatie geven. Mocht u van 
mening zijn dat een aantal indicatoren niet de door u gewenste 
informatie geven, dan kunt u uiteraard besluiten de betreffende 
indicator(en) te schrappen.  Graag horen wij dan van u om welke 
indicatoren het gaat.  

RS Michiel Linskens 

7.  D66  5.8 Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar 
vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij 
monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren 

9.2 Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces 

9.3 De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd  

9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het 
strategisch vermogen van de organisatie groot 

9.5 De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) 

9.7 Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief  

10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust 

10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam 

10.3 De communicatie is goed en modern 

10.4 De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal 
 

Zie ook antwoorden bij betreffende programma. RS Michiel Linskens 

8.  D66 A Synergie in indicatoren. Heeft verificatie plaatsgevonden op 
samenhang tussen de indicatoren of bent u nog van plan dit te 

Het is de eerste keer dat we u een complete set aan indicatoren 
presenteren. Daarbij is nauwelijks tijd geweest om te kijken naar 

RS Michiel Linskens 
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doen? Een indicator in iets bredere context (bijv. niet alleen 
woningen op HvdH, maar alle gerealiseerde woningen, op 
verschillende manieren gestructureerd, denk sector, 
duurzaamheid, regio) geeft meer inzicht dan een los onderdeel 
daarvan en zegt mogelijk ook wat over andere beleidsdoelen. 

synergie tussen indicatoren. Uw suggestie is de moeite waard om 
verder te onderzoeken. Uw gedachte over een indicator in een 
bredere context is ook interessant, de vraag is of dit te realiseren 
is met de beschikbare data en of dit tot het gewenste resultaat 
leidt.  

9.  VVD A U geeft aan in de bijlage bij het voorstel dat gekozen is voor 
outputindicatoren. Wij zien deze keuze niet consequent terug in 
de gekozen indicatoren. Soms betreft het effectindicatoren (bijv. 
het aantal verkeersslachtoffers), soms output en soms ook 
procesindicatoren. Wij hebben een voorkeur om meer 
effectindicatoren op te nemen. Wat is uw reactie? 

In de meeste gevallen betreft het output indicatoren, omdat deze 
(meestal) direct toegerekend kunnen worden tot onze 
inspanningen (in mensen en middelen). Effect-indicatoren en 
proces-indicatoren komen soms voor, omdat in die gevallen onze 
invloed groter is dan zeer klein tot niet. Omdat wij weinig tot geen 
invloed hebben op effect-indicatoren hebben wij deze niet 
opgenomen bij de programma’s. Wij kunnen daarover geen 
verantwoording afleggen. Wel hebben wij effect-indicatoren 
opgenomen bij brede welvaart. Hierover is een aparte paragraaf 
in de begroting opgenomen.  

RS Michiel Linskens 

10.  VVD A Het proces is ons nog niet helemaal duidelijk. Kunnen wij dit 
voorstel nog amenderen? Hoe worden nieuwe indicatoren dan in 
de begroting verwerkt?  

U kunt in de brede statencommissie van 7 oktober nog voorstellen 
indienen voor nieuwe indicatoren. Deze worden opgenomen in 
een nieuwe set aan indicatoren (versie 2.0), die u tijdig ontvangt 
voor de bespreking over de begroting op 28 oktober.  

RS Michiel Linskens 

11.  VVD A Voor enkele indicatoren (bijvoorbeeld economische groei) worden 
jaar-op-jaar indicatoren opgenomen. Dit is ook het geval bij 
bijvoorbeeld bij indicator 10 van programma 4 Energietransitie. 
Wij zouden graag de ontwikkeling uitgedrukt zien t.o.v. een 
basisjaar (bijv. 2019). Is dit mogelijk? Waarom is hier niet voor 
gekozen? 

Waar mogelijk zijn al data opgenomen voor het jaar 2020. Dit jaar 
zouden we ook willen gebruiken als basisjaar. Waar mogelijk en 
beschikbaar zullen we ontbrekende data voor dit jaar aanvullen. In 
een aantal gevallen betreft het een nieuwe indicator, in dat geval 
is jaar 2021 het basisjaar.  

RS Michiel Linskens 

12.  VVD A Het ambitieniveau van de indicatoren is moeilijk te bepalen als het 
startpunt (de huidige situatie) niet bekend is. Kunnen bij de 
indicatoren ook de startwaarden benoemd worden? 

Zie antwoord op vraag 11. Het basisjaar is te vergelijken met het 
startpunt.  

RS Michiel Linskens 

13.  VVD A + 
P9A 

Wij missen indicatoren die gaan over de financiële positie van de 
provincie. Waarom zijn deze niet opgenomen? Kunnen deze alsnog 
toegevoegd worden? Zo nee, waarom niet? 

Voor het antwoord verwijzen we naar programma 9 (verderop). RS Michiel Linskens 

14.  VVD A Wij missen de indicatoren voor het overzicht overhead. Kunnen 
deze alsnog worden toegevoegd? Zo nee, waarom niet? 

Programma 10 betreft een nadrukkelijke verantwoordelijkheid 
van GS. U heeft erop aangedrongen dat programma 10 wordt 
opgenomen in de doelenboom, hetgeen is gehonoreerd. Omdat 
wij zelf verantwoordelijk zijn voor het behaalde resultaat, hebben 

RS Michiel Linskens 
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wij gemeend voor dit programma geen concrete indicatoren op te 
hoeven nemen.  

15.  VVD A Bij het vaststellen van de Europa strategie gaf gedeputeerde Strijk 
aan dat concrete indicatoren t.a.v. Europese subsidies en 
beleidsbeïnvloeding in de jaarlijkse indicatoren bij de begroting 
terugkomen. Kunt u aangeven welke ‘Europese’ indicatoren in de 
lijst zijn opgenomen? 

Bij het vaststellen van de Europastrategie heeft gedeputeerde 
Strijk verwezen naar de Begroting 2021 voor een nadere 
specificering van acties en resultaten voor dat jaar. Hij benadrukte 
daarbij dat bij een flankerend, ondersteunend  beleid zoals dat ten 
aanzien van de EU alleen inspanningsverplichtingen (en geen 
resultaatverplichtingen) adequaat zijn. Daarom zijn in de tekst bij 
paragraaf 9.5.3. resultaten opgenomen, die geformuleerd zijn als 
inspanningsverplichting, en geen indicatoren. 

RS Tomasz Jaroszek 

16.  VVD A In enkele programma’s komen emissie-indicatoren voor 
(programma 3 indicator 3; Programma 5 indicatoren 20 t/m 23, 
maar vreemd genoeg niet in programma 4). Wat is de samenhang 
van deze indicatoren? Is er samenhangend beleid op emissies? 
Waarom er niet voor gekozen om integrale indicatoren in 1 
programma op te nemen? Daarbij valt ons op dat er geen 
indicatoren voor stikstofuitstoot zijn opgenomen, is dit politiek 
niet meer relevant? 

Het is een interessante gedachte om dit soort vergelijkbare 
indicatoren beter aan elkaar te koppelen en bijvoorbeeld één 
programma aan te wijzen waar ze het beste passen. Het is een 
indicator die meerdere programma’s raakt. De CO2-uitstoot in 
Nederland wordt vooral veroorzaakt door de sectoren elektriciteit, 
industrie, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving (CBS). Het 
is de bedoeling om dit in programma 9 te monitoren en verder uit 
te werken (n.a.v. de motie Drawdown (33), 08-07-2020). Verder is 
er sprake van specifieke indicatoren die gerelateerd zijn aan een 
bepaald programma (onder andere 3, 4 en 5). Vanuit dit 
perspectief is het zinvol om in sommige programma’s deze 
indicator te blijven opnemen. 
De reden dat wij geen indicator voor stikstof hebben opgenomen, 
is dat het vooral rijksbeleid is om de stikstofload te verlagen. Wij 
hebben nog geen knoppen om daar aan te draaien, dus vandaar 
dat we geen indicator hebben. Vooralsnog zijn er geen harde 
eisen op emissieniveau  opgelegd vanuit het Rijk, maar is er een 
generieke doelstelling waarbij elke daling wenselijk is. 

HvE Michiel Linskens 

17.  VVD A Van de 11 verplichte BBV-indicatoren staan er 3 nog op PM. 
Wanneer worden hier de getallen ingevuld? 

De streefwaarden staan op PM omdat er a. de data (nog) 
ontbreken en b. omdat wij er nauwelijks/geen invloed op hebben. 
Zie ook de bijbehorende voetnoten in het document.  

RS Michiel Linskens 

18.  VVD A BW U stelt in het SV dat de Brede Welvaart indicatoren ter informatie 
wordt opgenomen omdat provinciale inspanningen maar beperkt 
kunnen bijdragen aan de BWI.  
"Deze effecten worden bepaald door een groot aantal factoren 
(wereldeconomie, klimaat, pandemieën, maatschappelijke 

Wij hebben in de begroting een aparte paragraaf gewijd aan Brede 
Welvaart. Daarin leggen wij ook een relatie met de Staat van 
Utrecht.  

RS Michiel Linskens 
Monique Roso 
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ontwikkelingen, etc.) en door de inzet van een groot aantal 
organisaties. Als provincie hebben wij slechts in zeer geringe mate 
invloed op deze indicatoren. Dat is de reden dat wij deze 
indicatoren niet in onze verantwoordingscyclus kunnen opnemen." 
De programmabegroting is een sturingselement voor PS, met 
informatie die daarvoor direct relevant is. Kan deze BWI- 
informatie, die wordt ontleend aan landelijke databases, worden 
opgenomen in de Staat van Utrecht? 

19.  VVD A BW Uit welke elementen bestaat het Brede Welvaartsbegrip? Welke 
onderdelen hiervan vallen wel binnen provinciale 
beleidsdomeinen? 

Wij hebben in de begroting een aparte paragraaf gewijd aan Brede 
Welvaart. Deze paragraaf geeft o.i. een goed beeld van Brede 
Welvaart en de wijze waarop wij daarmee om kunnen gaan. 

RS Michiel Linskens 
Monique Roso 

   PROGRAMMA 1    

20.  GL A De indicatoren in dit programma zijn zeer gericht op woningbouw, 
hoe zien we elementen van een gezonde leefomgeving terug in dit 
programma (zoals groen, recreatie, werkgelegenheid: ruimtelijke 
ordening is meer dan woningen)? 

Programma 1 (Ruimtelijke Ontwikkeling) bevat ook het 
onderdeel wonen (1.3), wat maakt dat in dit programma de 
indicatoren voor wonen terugkomen. De Indicatoren voor 
een gezonde leefomgeving komen terug in bodem, water, 
milieu in 3, bereikbaarheid in 5 en werkgelegenheid in 8. 

HvE Jan de Poorter 

21.  VVD 2 Regionaal programmeren. Indicatoren moeten leiden tot 
toetsbare aantallen. Die aantallen moeten refereren aan zichtbare 
verbeteringen in onze provincie. Meer huizen, nieuwe wegen, 
beter toegankelijkere natuur. De hier geformuleerde streefwaarde 
is enkel een procedurele. Het is niet gezegd dat het enkel maken 
van een regionale programmering met de drie regio’s tot gevolg 
heeft dat er meer woningen worden gebouwd dan dat dat onder 
de oude regelgeving was. 
Een andere invulling voor de indicator voor de regionale 
programmering zou zijn: 10.000 woningen per jaar (waarbij we 
voor het gemak het onderscheid tussen binnenstedelijk en 
buitengebied achterwege laten). Dat is toetsbaar en 
controleerbaar en voldoet aan de wensen uit het coalitieakkoord. 
Hoe staat GS tegenover dit voorstel? 

De indicator die is opgenomen is inderdaad een 
procesmatige, maar wel een waarop we als provincie zelf 
invloed hebben. Omdat we als provincie zelf doorgaans 
geen woningen bouwen, kunnen we geen invloed 
uitoefenen op het aantal woningen dat gebouwd wordt.  
Provinciale staten hebben onlangs (30-9-2020) het kader 
voor regionale programmering vastgesteld. Hierin zijn 
kwantitatieve bandbreedtes opgenomen. Het proces van 
regionale programmering voorziet in monitoring, jaarlijkse 
evaluatie en bijstelling. In ieder geval bij een voorstel tot 
jaarlijkse bijstelling van het provinciaal kader zal PS hierover 
worden geïnformeerd. Dit kan op dat moment uitgebreider 
en met een toelichting als dat dat in een provinciale 
begroting mogelijk is.  
 

HvE Ineke Schartman 
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22.  VVD 3 Gemeentelijke plannen zonder zienswijzen. 
Gezien de nieuwe systematiek van regionaal programmeren 
kennen woningbouwplannen een dubbel toets moment. Eenmaal 
om binnen de regionale programmering te komen (toetsing aan 
het kader) en eenmaal bij vaststelling van het plan 
(omgevingsverordening). Gezien deze dubbele toetsing aan 
redelijk identieke voorwaarden en de andere wijze van werken, 
meer overleg aan de voorzijde, zijn wij van mening dat een 
zienswijze het laatste redmiddel zou moeten zijn. Een percentage 
van 99% is om die reden meer passend. Hoe staat GS tegenover dit 
voorstel? 

De beoordeling van het al op niet opnemen van een locatie 
in de regionale programmering staat los van de formele 
planbeoordeling. Het is nog steeds mogelijk dat plannen die 
woningbouw of bedrijventerrein bevatten niet geheel 
voldoen aan bepalingen in de verordening. Bovendien zijn er 
ook ruimtelijke plannen die niet eerder zijn beoordeeld, 
bijvoorbeeld omdat ze geen betrekking hebben op 
woningbouw of bedrijventerrein.  
 

HvE Ineke Schartman 

23.  VVD 8 Betaalbaar aanbod woningen. Juridisch is verankerd (artikel 9.15, 
lid 2, sub a concept interim-verordening) dat alle 
woningbouwplannen moeten voldoen aan het programma wonen. 
Het programma wonen is de ‘samenvatting’ van de regionale 
programmering wat functioneert op basis van het daarvoor 
vastgestelde ‘Kader regionale programmering voor wonen en 
werken’. Dit kader bepaald (paragraaf 3.5) dat het uw streven is 
dat van alle toe te voegen woningen ten minste 50% wordt 
gerealiseerd in de segmenten ‘middelduur’ en ‘sociaal’. 
Door nu als indicator de ‘ondersteuning’ van dergelijke projecten 
te nemen om de indicatoren aan te koppelen is ons niet helder. De 
uitkomst van zou 50% betaalbare en sociale woningen moeten 
zijn. Dit is een toetsbare, controleerbare en wenselijke (gezien het 
coalitieprogramma) effectindicator. Kunt u aangeven waarom 
i.p.v. een effectindicator is gekozen voor een minder concrete 
procesindicator? 

De bouw van woningen is primair een verantwoordelijkheid 
van de gemeenten. Omdat de provincie nagenoeg nooit zelf 
uitvoerder is van woningbouwprojecten zal de provincie een 
actieve regierol pakken, veelal als verbinder, aanjager en 
kennisdeler. Via ondersteuning van projecten willen we 
bijdragen aan deze ambitie. Met deze indicator geven we 
aan dat we naast de ambitie van bouwen, bouwen, bouwen 
(10.000 p/j) ook stevig willen sturen op minimaal 50% 
realiseren in het sociaal/middensegment en ons dus 
specifiek ook willen richten op die projecten waarbij 
minimaal 50% in dat segment wordt toegevoegd.  
 

RvM Jacqueline Sellink 

   PROGRAMMA 2    

24.  D66 A Interne verificatie (b). Heeft verificatie plaatsgevonden ten 
opzichte van informatiebehoefte vanuit PS? Denk aan recente 
moties die zijn ingediend (voorbeelden: moties inzake het planten 
van bomen, de fietsinnovatie (Fiets v.d. Toekomst) en Immaterieel 
Erfgoed). Hoe is met deze verzoeken rekening gehouden? 

Zie het onderdeel ALGEMEEN. HBS  

25.  VVD 8 Landbouw Coaches. Tot welk doel moeten die coachingstrajecten 
leiden? Is hier een effectindicator voor te formuleren? Nu is het 
een nietszeggende indicator. 

De coachingstrajecten moeten leiden tot keuzes door agrarische 
ondernemers/erfeigenaren voor circulaire, natuurinclusieve en 
klimaatneutrale landbouw en/of voor sanering van hun 

HBS Wilma Timmers 
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asbestdaken door aanleg van zonnepanelen op die daken. Deze 
effecten kunnen we niet kwantificeren. Daarom dat voor de 
procesindicator ‘aantal gesprekken’ is gekozen. Met als insteek  
dat die coachingsgesprekken tot de eerder genoemde keuzes 
zullen leiden. 

26.  VVD 10 Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Is er overwogen ook een 
aparte indicator te maken waarin de streefwaarde wordt 
aangegeven van het verminderen van leegstaande vrijkomende 
agrarische bebouwing per jaar? Dat lijkt goed te passen bij 
meerjarendoel 2.4.3. Indicator 10, het vaststellen van een visie op 
vrijkomende agrarische bebouwing per gemeente kan bijdragen 
aan dat meerjarendoel, maar lijkt niet een indicator te zijn die kan 
aangeven of het doel van terugdringen van ongewenst gebruik van 
vrijkomende agrarische bebouwing behaald wordt. 

Het feitelijk toezicht op ongewenst gebruik is  formeel een taak 
van de gemeente. Een kwantitatieve norm voor het terugdringen 
van ongewenst gebruik zou niet passend zijn als indicator voor 
provinciaal beleid. Wij hebben daar immers geen formele 
zeggenschap over. Dat provinciaal beleid richt zicht dus vooral op 
het faciliteren van gemeenten en eigenaren bij het voorkomen 
van ongewenst gebruik, sloop en het vinden van passende 
herbestemmingen. Om deze redenen hebben we geen indicator 
voor vrijkomende agrarische bebouwing opgenomen. 

HBS Maarten Bruma 

27.  VVD 11 Leefbaarheid landelijk gebied. Welk maatschappelijk doel of effect 
wordt beoogd? Nu lijkt subsidie verstrekken een doel op zich te 
worden. Moet niet als hoofd indicator gelden dat de leefbaarheid 
van het landelijk gebied jaarlijks met x % toeneemt, of een andere 
vorm van effectindicator. 

Er is hier bewust gekozen voor een output-indicator met als 
streefwaarde 8 per jaar om meerdere initiatieven in de hele 
provincie te kunnen ondersteunen. De leefbaarheid in het 
landelijk gebied is van zeer veel factoren afhankelijk. Bovendien 
hebben de te verstrekken subsidiebijdragen vooral een lokaal 
effect, zoals een nieuwe speeltuin in een dorp of de verbouwing 
van een dorpshuis. Op de grote schaal van de hele provincie 
Utrecht zullen deze effecten niet/nauwelijks doorwerken. Dat 
neemt niet weg dat de projecten lokaal wel veel draagvlak kennen 
(dat is ook één van de vereisten bij subsidieverstrekking) en effect 
hebben. Vandaar dat deze beïnvloedbare output-indicator het 
meest passend is voor dit doel.  

HBS Martin Verweij 

28.  PvdD A De natuurdoelen gaan over kwaliteit/robuust. Indicatoren gaan 
m.n. over aantallen hectaren die weinig zeggen over kwaliteit. Zijn 
er geen cijfers van CBS en/of PBL die meer zeggen over staat 
biodiversiteit? 

De indicatoren bij de begroting gaan inderdaad over de 
kwantitatieve aspecten; deze informatie halen wij jaarlijks op bij 
de uitvoering voor Agenda Vitaal Platteland (AVP). Voor de 
kwalitatieve veranderingen van natuur/biodiversiteit maken wij 
gebruik van eigen monitoringsgegevens, gegevens uit de 
Nationale Databank Flora en Fauna en ook gegevens van PBL 
(Planbureau voor de Leefomgeving) en het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Jaarlijks wordt u met de Voortgangsrapportage 
Natuur (buiten de begroting) geïnformeerd over de kwantitatieve 
en kwalitatieve toestand van de Utrechtse Natuur. Zoals met u 

HBS Berry van Arkel 



INDICATOREN - Overzicht (technische) vragen – behandeling brede statencommissie 07-10-2020, 19.30 – 22.00 uur. 

 

Pagina 8 van 17 
 

Nr Fractie Ind. Vraag Antwoord GS ambtenaar 

afgesproken in de realisatiestrategie Natuurvisie wordt u 1x per 3 
jaar met de Rapportage Natuur uitvoerig geïnformeerd over de 
kwantiteit en kwaliteit van de Utrechtse Natuur. Het is niet 
mogelijk om dit jaarlijks samen te vatten in een representatief 
kwaliteitscijfer voor de biodiversiteit. Bovendien zijn de 
kwaliteitswijzigingen in 1 jaar vaak te gering om door middel van 
een indicator te verbeelden. 

29.  PvdD A In welk van de indicatoren vinden we de vooruitgang realiseren 
groene contour terug? 

Er is nog geen indicator opgenomen voor het realiseren van de 
groene contour. Een realistisch realisatietempo kan pas worden 
opgesteld op basis van  een nieuw uitvoeringsplan (gepland begin 
2021). 

HBS Berry van Arkel/ 
Martin Verweij 

   PROGRAMMA 3    

30.  GL 8 Gezonde leefomgeving. Geluid als indicator voor een gezonde 
leefomgeving (of tegengesteld: als grote veroorzaker van overlast) 
is hier niet meegenomen. Kan er een indicator worden 
gedefinieerd voor minder geluidsbelaste woningen? Waarom is 
hierin niets opgenomen over de betere bescherming van 
stiltegebieden? 
 

Er is gekeken naar een behapbaar aantal indicatoren, maar de 
indicatoren zoals geformuleerd voor geluidsbelaste woningen en 
stiltegebieden kunnen opgenomen worden. 

1. Er is sprake van een afname van het aantal gehinderden 

en ernstig gehinderden. Dit is op basis van de GGD monitor, 

die eens in de 4 jaar plaatsvindt. 

2. Het areaal van de stille kernen van de stiltegebieden 
blijft gelijk. 

RvM Susan 
Kreuger/Chantal 
van Doorn 

31.  VVD 3 Emissie broeikasgassen. U definieert broeikasgassen als tonnen 
CO2. Volgens ons zijn er meer soorten broeikasgas. Hoe zit het met 
de andere broeikasgassen? 

Naar aanleiding van de motie 33 Drawdown van D66 zijn wij aan 
het verkennen welke mogelijkheden de provincie Utrecht heeft 
om broeikasgassen te verlagen of te onttrekken en deze 
mogelijkheden te kwantificeren. Het is de bedoeling om dit in 
programma 9 te monitoren en verder uit te werken. 

HBS Marleen 
Simhoffer 

32.  VVD 6 Aantal milieuklachten. Waar is het aantal van 600 op gebaseerd? 
Er is bij het dossier over de overlast van de RWZI Utrecht 
onduidelijkheid geweest over het daadwerkelijke aantal klachten. 
Worden de gegevens over klachten afkomstig van de RUD 
gecontroleerd of ondersteund met data of andere informatie? Zo 
nee, hoe is dan duidelijk of dat het daadwerkelijke aantal klachten 
over een bepaald jaar is? 

Dat is een aanname gebaseerd op een gemiddelde. De 
daadwerkelijk aantal klachten moet blijken uit de evaluatie van 
het VTH jaarprogramma van de RUD. 
De RUD Utrecht signaleert een trend, dat het aantal 
milieuklachten een (wat) dalende lijn vertoont. Bedoelde 
evaluatieresultaten zullen ook inzicht verschaffen in het 
percentage gevalideerde klachten, ook wat betreft klachten rond 
de rwzi-Utrecht. 

RvM Maurits 
Schouten/Chantal 
van Doorn 

33.  PvdD 3 Emissie broeikasgassen. Hoort deze niet bij doel 3.2?  Zie antwoord op vragen 16 en 31. 
 

HBS Marleen 
Simhoffer 
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34. M
a 
 3 Emissie broeikasgassen. Gaat het hier om CO2 equivalenten (dus 

worden ook andere broeikasgassen dan CO2 meegerekend)? 
Zie antwoord op vraag 31. HBS Marleen 

Simhoffer 

35.   11 Bodemdaling. Hoe verhoudt deze indicator zich tot de provinciale 
doelstelling van 50% reductie bodemdaling? 

Op dit moment is het nog niet betrouwbaar mogelijk het effect 
van de maatregelen uit te drukken in effecten op bodemdaling en 
broeikasgasuitstoot. Hiernaar is nog volop onderzoek gaande. 
Daarom hebben we de doelstelling niet als basis genomen voor de 
indicator. Het aantal ha gerealiseerde maatregelen is iets wat 
“zichtbaar” is en ook ondubbelzinnig vast te stellen. 

HBS Marleen 
Simhoffer 

   PROGRAMMA 4    

36.  GL 1 en 7 Energiebesparingsprojecten provincie inclusiviteit (1) + Inclusiviteit 
(7). We weten dat het programma nog in ontwikkeling is, maar 
hoe definieert GS “het borgen van inclusiviteit”, in zowel indicator 
nr. 1 als nr. 7? 

De provincie Utrecht wil de energietransitie versnellen op een 
wijze die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. In de projecten 
zorgen we voor financieringsvormen waardoor alle inwoners die 
in het projectgebied wonen mee kunnen doen met de collectieve 
initiatieven op het gebied van verduurzamen en besparen. 

HvE Roelof Mulder 

37.  VVD A Provinciale Staten hechten groot politiek belang aan de 
betaalbaarheid van de energietransitie. Er is zelfs een motie over 
aangenomen. Wij zien dat hier geen indicator over opgenomen is. 
Waarom heeft u dit niet gedaan? Is er alsnog ruimte om één of 
meerder indicatoren over betaalbaarheid op te nemen? 

De indicator voor betaalbaarheid van de energietransitie is door 
Ecorys/TNO opgenomen in de voorgestelde effectmonitor, omdat 
het een indicator is waar het programma geen directe invloed op 
heeft. Middels de effectmonitor kunnen we de trend in 
betaalbaarheid van de energietransitie wel volgen en indien nodig 
extra inspanningen in het programma opnemen. 

HvE Roelof Mulder 

38.  VVD 1 Energiebesparingsprojecten provincie inclusiviteit. Met welke 
criteria wordt gemeten hoe ‘inclusiviteit is geborgd’? 

Zie antwoord op vraag 36. 
 

HvE Roelof Mulder 

39.  VVD 6 Hernieuwbare energie. Waarom staat deze indicator nog op PM? 
Dit is toch één van de kerndoelen van het College en zelfs (vrijwel 
letterlijk) de titel van het niet door de Staten vastgestelde 
Coalitieakkoord? Betekent dit dat het college verwacht op dit punt 
in de jaren tot aan 2024 geen resultaten te behalen? 

Het college verwacht zeker resultaat te halen op deze doelen. 
Deze doelen staan nog op PM omdat een betrouwbare 
doorrekening van de doelen op jaarniveau nog niet gemaakt is. De 
projectenmonitor zal hiervoor onderbouwde data kunnen leveren. 
Naar verwachting wordt de projectenmonitor opgeleverd in 2021.  

HvE Roelof Mulder 

40.  VVD 7 Inclusiviteit. Zie vraag bij indicator 1. Met welke criteria wordt 
gemeten hoe ‘inclusiviteit is geborgd’? 

Zie antwoord op vraag 36. HvE Roelof Mulder 

41.  VVD 10 Besparing provincie. Kan de indicator ook geformuleerd worden 
t.o.v. een basisjaar, bij voorkeur 2019? 

Ja dit is mogelijk, waarbij de streefwaarden dan de beoogde 
energiebesparing ten opzichte van het jaar 2019 zou zijn, 
berekend op basis van 3% besparing per jaar. 

HvE Roelof Mulder 

   PROGRAMMA 5    

42.  D66 A Interne verificatie (b). Heeft verificatie plaatsgevonden ten 
opzichte van informatiebehoefte vanuit PS? Denk aan recente 

Zie ook onderdeel ALGEMEEN. De set indicatoren is conform de 
indicatoren van het mobiliteitsprogramma. Deze set aan 

AS Marcel Blokland 
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moties die zijn ingediend (voorbeelden: moties inzake het planten 
van bomen, de fietsinnovatie (Fiets v.d. Toekomst) en Immaterieel 
Erfgoed). Hoe is met deze verzoeken rekening gehouden? 

indicatoren is ontwikkeld in nauwe samenwerking met TNO. 
Samen met hen hebben wij de bruikbaarheid van de indicatoren 
getoetst. Hiermee is er per onderwerp een afgewogen set 
indicatoren voor het monitoren van het behalen van de 
beleidsdoelen.  

43.  GL 3 Beschikbaarheid wegen door wegwerkzaamheden. In de naam 
staat meer informatie dan in de omschrijving. Dat het alleen gaat 
om werkzaamheden (en niet bijv. incidenten) ook toevoegen aan 
omschrijving? 

Goed voorstel, dit voegen wij in het vervolg toe. AS Marcel Blokland 

44.  GL 4 Oponthoud dag. Dient een indicator niet neutraal/doelloos te zijn 
zonder streefwaarde? Indicator 4 van programma 5 bevat in de 
beschrijving echter al een doel (dat een afname gewenst is). 
Suggestie: Doel: minder file. Indicator: voertuigverliesuren. 
Streefwaarde: afname. 

Correct, de woorden ‘neemt af’ kunnen komen te vervallen AS Marcel Blokland 

45.  GL 6 Voorspelbaarheid reistijden. Er wordt gesproken over "extra 
reistijd" en niet over "vertraging" (zoals bij eerdere indicatoren). Is 
er een verschil? 

In tegenstelling tot andere indicatoren kan hier een mate van 
vertraging onderdeel zijn van de normale reistijd. Het gaat erom 
de constantheid en daarmee voorspelbaarheid van reistijden in 
beeld te krijgen. 

AS Marcel Blokland 

46.  GL 9 Gebruik knooppunten. Deze is nu al ruim 2 jaar in gebruik. Hoe kan 
het dat de eenheid nog steeds PM is? 

Hier is abusievelijk nog PM opgenomen. De eenheid is hier ‘getal’. AS Marcel Blokland 

47.  GL 11 Wachttijd verkeerslichten. Is een percentage niet eenvoudiger: 
Percentage richtingen/vri's waarbij de streefwaarde van zoveel 
seconden gehaald wordt? Gemiddeldes zijn namelijk niet handig 
hier. Je kan dan niet zien welke verkeerslichten bijv. extreem 
slecht scoren. Suggestie: Je wilt het niet gemiddeld goed krijgen. Je 
wilt het overal goed krijgen, en wil dat kunnen aflezen aan het 
percentage verkeerslichten wat in orde is volgens dit doel. 

Het gaat juist om gemiddeldes, want fietsen gaat om routes, niet 
om een enkele VRI’s. Per VRI is het de wachttijd overigens ook 
inzichtelijk. Dit zal binnenkort in het openbaar toegankelijke KPI 
dashboard van het mobiliteitsprogramma te zien zijn. Wij nemen 
uw suggestie mee om op dit dashboard ook het percentage VRI’s 
waarbij de streefwaarden worden gehaald weer te geven. 

AS Marcel Blokland 

48.  GL 15 Verkeersdoden. Landelijk wordt nu gestreefd naar 0 
verkeersdoden. Nemen wij deze ambitie over? Waarom blijkt dat 
niet uit de streefwaarden? 

Ons doel is minder is beter en natuurlijk is 0 het minst. Dus ja, wij 
delen de landelijke ambitie maar hebben er hier voor gekozen dat 
we een daling nastreven. 

AS Marcel Blokland 

49.  GL 22 CO2-uitstoot verkeer en vervoer. Klopt het dat wij nog geen 
concreet doel hebben voor uitstoot CO2. Alleen dat het omlaag 
gaat? 

Dat klopt. Voor het behalen van de doelen voor CO2-afname 
werken we samen met o.a. gemeenten. In het Regionaal 
Mobiliteits Programma, dat we in 2021 samen met gemeenten 
gaan opstellen, wordt hier mogelijk een concreet doel aan 
gekoppeld. 

AS Marcel Blokland 
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50.  GL 23 Bussen/trams zonder uitstoot. In 2020 streven we al naar volledig 
emissieloos OV, terwijl we in 2018 nog maar op 10% zaten. Hoe 
denken we dit jaar al 100% emissieloos te gaan? 

Afspraak is in 2028 volledig zero emissie OV. Voor de 
tussenliggende jaren zijn geen afzonderlijke streefwaarden 
opgenomen 

AS Marcel Blokland 

51.  VVD 2 Onderhoudstoestand bruggen en viaducten. Moeten de tunnels 
van de provincie niet ook benoemd worden als kunstwerken? 

Onze onderdoorgangen zijn inderdaad ook kunstwerken AS Marcel Blokland 

52.  VVD 3 Beschikbaarheid wegen door wegwerkzaamheden. Bij 
omschrijving: Hoe wordt het percentage van de tijd en kilometers 
gecombineerd in deze indicator? 

De beschikbaarheid kan worden bepaald door de lengte van het 
traject waarin de werkzaamheden plaatsvinden te 
vermenigvuldigen met het aantal uren dat deze niet beschikbaar is 
geweest. Door deze kilometeruren te delen door het totale aantal 
kilometers weg maal het aantal uren per jaar (8760 bij 365 dagen) 
is een percentage van niet-beschikbaarheid te bepalen. Eén min 
dit percentage levert het percentage beschikbaarheid op. 

AS Marcel Blokland 

53.  VVD 9 Gebruik knooppunten. Wil je hier niet ook monitoren in hoeverre 
het gebruik in absolute zin van het knooppunt toeneemt? 

Het gebruik van knooppunten wordt bij deze indicator 
gemonitord. Dit is de vraagzijde  

AS Marcel Blokland 

54.  VVD 24 Benutting modaliteiten per gebied. De verhouding tussen de 
intensiteit en de capaciteit van een modaliteit zegt misschien iets 
over het aanbod van de betreffende modaliteit, maar toch niets 
over de vraag naar een eventueel andere modaliteit? M.a.w. je wil 
toch dat de totale vraag naar verschillende modaliteiten goed is 
afgestemd op het totale aanbod aan verschillende modaliteiten? 

Deze indicator maakt inzichtelijk of een bepaalde modaliteit wordt 
overvraagd of sterk onderbenut is. Het is een prestatie-indicator 
van de verschillende modaliteiten. A.d.h.v. deze inzichten kunnen 
acties worden afgewogen om de vraag te beïnvloeden 
(multimodale sturing) of de capaciteit aan te passen. 

AS Marcel Blokland 

55.  VVD 5.8 Zijn hier nog geen ideeën voor geschikte indicatoren? Hier komen geen indicatoren. De set indicatoren voor programma 
5 en 6 is conform de indicatoren zoals opgenomen in het 
mobiliteitsprogramma. Er is ook een pakket aan overkoepelende 
aan activiteiten die bijdragen aan alle doelen van programma 5 en 
6. Deze zijn opgenomen in 5.8. Daarom zijn hieraan ook geen 
specifieke indicatoren gekoppeld. 

AS Marcel Blokland 

56.  D66 5.8 a. Kunt u aangeven waarom hier geen indicator is voorgesteld?  
b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 

we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

a. Hier komen geen indicatoren. De set indicatoren voor 
programma 5 en 6 is conform de indicatoren zoals opgenomen in 
het mobiliteitsprogramma. Er is ook een pakket aan 
overkoepelende aan activiteiten die bijdragen aan alle doelen van 
programma 5 en 6. Deze zijn opgenomen in 5.8. Daarom zijn 
hieraan ook geen specifieke indicatoren gekoppeld. 
b. De set indicatoren is conform de indicatoren van het 
mobiliteitsprogramma. Deze set aan indicatoren is ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met TNO. Samen met hen hebben wij de 

AS Marcel Blokland 
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bruikbaarheid van de indicatoren getoetst. Hiermee is er per 
onderwerp een afgewogen set indicatoren voor het monitoren 
van het behalen van de beleidsdoelen. 

   PROGRAMMA 6    

57.  GL 4 Voorspelbaarheid reistijden OV (1). Hoe wordt ongehinderde 
reistijd gedefinieerd. Op welke manier wijkt dat af van de 
dienstregelingtijd? 

Deze indicator wordt niet opgenomen. Deze indicator is 
opgenomen in het mobiliteitsprogramma. Echter, nadien is 
gebleken dat deze feitelijk niet klopt én dat indicator 5 voldoende 
informatie oplevert over de spreiding van de 
rijtijden/voorspelbaarheid van de reistijd. Abusievelijk is indicator 
4 toch in het voorstel opgenomen. 

AS Marcel Blokland 

58.  VVD 2 Kostendekkingsgraad OV (streek). Hier wordt dus alleen de OV 
(streek) exploitatie bedoeld? Moet hier dan ook niet bij staan 
(excl. kosten infra)? Zitten ook de infra onderhoudskosten in deze 
totale kosten verwerkt? 

Kostendekkingsgraad ‘streek’ gaat over de Syntus-concessie. De 
streekconcessie kent geen infrakosten 

AS Marcel Blokland 

59.  VVD 3 Kostendekkingsgraad OV (stad). Hier wordt dus alleen de OV (stad) 
exploitatie bedoeld? Zitten ook de infra onderhoudskosten in deze 
totale kosten verwerkt? Is het concreet bepaald waar de 
stadsgrens voor het OV ophoudt en de OV streek begint? 

Kostendekkingsgraad ‘stad’ gaat over de U-OV concessie. 
De infrakosten zijn buiten beschouwing gelaten.  
Het gaat dus om twee concessies. Een kaart met de 
concessiegebieden is beschikbaar op: 
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-
03/kaart_met_ov-concessiegebieden_per_19-03-2019.pdf 
 

AS Marcel Blokland 

   PROGRAMMA 7    

60.  D66 A Interne verificatie (b). Heeft verificatie plaatsgevonden ten 
opzichte van informatiebehoefte vanuit PS? Denk aan recente 
moties die zijn ingediend (voorbeelden: moties inzake het planten 
van bomen, de fietsinnovatie (Fiets v.d. Toekomst) en Immaterieel 
Erfgoed). Hoe is met deze verzoeken rekening gehouden? 

Zie ook onderdeel ALGEMEEN. 
De wensen van PS t.a.v. immaterieel erfgoed hebben geleid tot 
het opnemen van het thema in het beleidsprogramma. In het 
Programma zelf is als meetpunt opgenomen dat in 2023 twee 
projecten op het gebied van immaterieel erfgoed zijn 
ondersteund. 

RvM Frank Bles 

61.  GL A In de doelenboom staan twee doelen m.b.t. inclusie (7.2.1 en 7.2.3 
(en eigenlijk ook 7.1.2)), maar dat zien we de indicatoren niet 
direct terug. Klopt dat? 

Dat klopt. 
Meerjarendoelen 7.1.2 en 7.2.3 bevatten in de uitwerking zeker 
elementen van inclusie, maar richten zich daar niet alleen op. En 
het beleidsdoel waar ze onder vallen is nog weer breder. Ons 

RvM Frank Bles 

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/kaart_met_ov-concessiegebieden_per_19-03-2019.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/kaart_met_ov-concessiegebieden_per_19-03-2019.pdf
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inziens dekken de indicatoren t.a.v. cultuureducatie en 
bibliotheken zo goed mogelijk die breedte en impliceren ze ook 
inclusie. 

62.  VVD 1 Cultuureducatie. Wat uiteindelijk echt relevant is, is het aantal 
leerlingen dat deelneemt, niet zozeer het aantal scholen. Waarom 
staat hier niet het aantal leerlingen? 

Het zou een extra registratiesysteem en administratieve last 
vergen. Ons inziens is het aantal scholen een afdoende indicator. 

RvM Frank Bles 

63.  VVD 2 Bibliothekennetwerk. Graag een definitie van ondersteuning 
toevoegen. Want zoals het er nu staat kan het zowel gaan om het 
telefonisch beantwoorden van een praktische vraag als het 
financieel bijdragen. 

De ondersteuning van BiSC betreft het uitvoeren van (innovatieve) 
projecten voor de bibliotheken, waardoor zij hun 
maatschappelijke rol kunnen vervullen. 

RvM Frank Bles 

64.  VVD 4 Publieksbereik. Waarom wordt hier niet het publieksbereik (= 
bereikte inwoners/ bezoekers) gemeten? 

De publieksbereik-projecten zijn zeer divers. Het kan een 
evenement zijn maar ook in een heel andere vorm (een film, een 
infopaneel). Soms gaat he, naast fysiek bezoek bij dezelfde 
projecten ook om (langdurig) digitaal publieksbereik, bijvoorbeeld 
via de website Utrecht Altijd. Het aantal bezoekers en gebruikers 
is dus ook lang niet altijd eenvoudig te meten. 

RvM Frank Bles 

65.  VVD 5 NHW en ruimtelijke kwaliteit. Een percentage ... van welke 
objectief meetbare eenheid? 

Het nieuwe programmaplan 2021-2024 is op dit moment in 
ontwikkeling. Deze indicator (en de betekenis van het opnemen 
van een percentage) willen we daarin nader uitwerken. Duidelijk is 
wel dat elk aandachtsgebied een eigen kenmerkende 
ontwikkelopgave kent. Denk aan: ruimtelijke kwaliteit, groen open 
landschap, toegankelijkheid en kwaliteit van het erfgoed. Mogelijk 
zal een percentage niet overal een logische indicator blijken te 
zijn. Het nieuwe programmaplan NHW zal op een later moment 
ter besluitvorming worden voorgelegd aan PS. 

RvM Frank Bles 

   PROGRAMMA 8    

66.  VVD A Utrecht is de op 1 na meest competitieve regio in Europa. Kan er 
een indicator opgenomen worden dat het streven is de meest 
competitieve regio te worden? 

Het betreft hier een kwalitatieve indicator die niet meetbaar is en 
waarvoor geen bron beschikbaar is. Ook kunnen wij geen invloed 
uitoefenen op het resultaat. Als u refereert aan het EU onderzoek 
waar vorig jaar de regio Utrecht na Stockholm samen met Londen 
op de 2e plaats eindigde in een ranking van competitieve regio’s in 
de Europese Unie, dan is het probleem dat dit onderzoek maar 
eens in de drie/vier jaar wordt gehouden. 

RS Michiel Linskens 
Monique Roso 

67.  VVD 1 Bruto Regionaal Product. De VVD is blij met deze indicator, die is 
zeer relevant. Maar we hebben wel het verzoek om deze t.o.v. een 

Groei van het Bruto Regionaal Product is een verplichte indicator 
vanwege het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 

RS Monique Roso 
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basisjaar (b.v. 2019) op te nemen. Wat is de betekenis van de 
streefwaarde 1,5? Betekent dit dat we de economie in 2030 met 
1,5% gegroeid moet zijn? Waar komt 1,5% vandaan? De 
ontwikkeling van de economie wordt slechts ten dele (of zelfs zeer 
beperkt) door provinciaal beleid beïnvloed, waarom neemt u deze 
indicator wel op en bredewelvaartsindicatoren (waarvoor 
hetzelfde geldt) niet? Is 1,8 voor 2020 nog een reële indicator? 

Gemeentes (BBV). De streefwaardes die zijn genoemd, laten een 
jaar-op-jaar-ontwikkeling zien. In de langetermijnprognoses voor 
Nederland (CPB/PBL) wordt tot 2050 in een laag scenario een 
economische groei van 1% per jaar verwacht, in een hoog scenario 
van 2%. Een jaarlijkse BRP-groei van 1,5% in 20203 in Utrecht lijkt 
door de economische en bevolkingsstructuur reëel. Economische 
prognoses voor de korte termijn zijn zeer onzeker. In de Macro-
Economische verkenningen 2021 wordt in de basisraming voor 
2021 een groei van 3,5% verwacht (t.o.v. de krimp met 5% in 
2020). Een groei van 1,8% in Utrecht is dan niet irreëel. Bij een 
tweede coronagolf met lockdowns krimpt de economie in 2020 
met 6,1%, in 2021 met 2,8%. 

68.  VVD 8 Intensiteit gebruik bedrijventerrein. Doel 8.4 luidt 'Er zijn 
voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit'. 
Misschien nog wel belangrijker dan de persoon-intensiviteit van 
een beperkt aantal werklocaties, is de bereikbaarheid van alle 
werklocaties. Dat draagt ook bij aan de andere subdoelen van dit 
doel. Kan analoog aan indicator 8.3 de volgende indicator worden 
gemeten? 'Het aantal bedrijven dat bereikbaarheid als 
belemmering voor groei ervaart'. 

Indicator 8 is ontleend aan de driemaandelijkse uitgebreide 
Conjunctuurenquête van CBS/KvK/VNO/MKBNL/EIB. Hierdoor is er 
een betrouwbare bron en een tijdreeks op regionaal niveau 
beschikbaar. In de Conjunctuurenquête wordt niet gevraagd naar 
bereikbaarheid als belemmering, wel naar 'productiemiddelen, 
materiaal en ruimte' als belemmering' en 'andere oorzaken'. 
Kortom, de kwaliteit van een werklocatie is afhankelijk van een 
veelvoud aan factoren, waarvan bereikbaarheid er een is. Die 
kwaliteit is niet louter op te hangen aan bereikbaarheid. 

RS Toon Verschuren 

69.  VVD 9 Spreiding toerisme. Eigenlijk zou je zicht willen hebben op het 
effect van projecten: toename van toeristen van buiten de regio. 
Wat zijn daarin de mogelijkheden? Als dat niet te meten is, kan 
dan het aantal succesvolle projecten t.a.v. het totale aantal 
uitgevoerde projecten worden gemeten? 

De indicator richt zich op de gewenste spreiding van de druk, niet 
zozeer op het binnenhalen van toeristen van buiten.  
Bij subsidies worden ‘smart’ prestaties afgesproken. Die moeten 
worden behaald om tot volledige toekenning te komen en 
daarmee succesvol af te ronden.  We hebben als indicator bewust 
het aantal projecten gericht op spreiding van de druk opgenomen, 
omdat we daar versterkt op in willen zetten. 

RS Cor Grasmeijer 

   PROGRAMMA 9    

70.  VVD A Bij de provinciale Prinsjesdag zijn YouTube video’s gepubliceerd 
waarin zowel de Commissaris en gedeputeerde Strijk het belang 
van aanpak van ondermijning onderstrepen. De VVD steunt dit van 
harte. Waarom is er niet een indicator over ondermijning 
opgenomen? 

Weerbaarheid en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit 
vergt bewustzijn en een integrale aanpak. Dat geldt zowel voor de 
provinciale organisatie als voor andere overheden en 
maatschappelijke partijen. Die elementen laten zich naar hun aard 
moeilijk kwantificeren. Een indicator is daarom ten dele te geven. 
Namelijk:  

HO Mireille Lopez/ 
Bas Thomas 
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1. Ondermijning zal geagendeerd worden bij alle 
voortgangsgesprekken door de CvdK met burgemeesters; 
2. In navolging van de bijeenkomst met het notariaat in 2020. Zal 
in 2021 ten minste één bijeenkomst met een maatschappelijke 
partner worden georganiseerd over ondermijning; 
3. In navolging van de bijeenkomsten met gemeente ambtenaren 
in 2019 en 2020. Zal in 2021 ten minste één bijeenkomst over de 
toepassing van de wet Bibob voor gemeente ambtenaren worden 
georganiseerd; 
4. Het aantal Bibob-onderzoeken bedroeg de afgelopen jaren 
ongeveer 15 per jaar. In 2021 zal worden gestreefd naar het 
uitvoeren van ten minste 20 onderzoeken per jaar. 
5. Een plan ter verdere voorlichting van de provinciale organisatie 
over ondermijning zal na vaststelling door het CMT aan GS worden 
voorgelegd ter besluitvorming en zal naar verwachting later dit 
jaar, gelijktijdig met de resultaten van de weerbaarheidsscan, 
worden gepresenteerd aan PS. 

71.  VVD A Programmadoel 9.5.3. Welke indicator is hier voor geformuleerd? Geen. Zie svp voor toelichting het antwoord op uw andere vraag 
naar indicatoren en het antwoord op de vraag van D66 bij 9.5. 

RS Tomasz Jaroszek 

72.  VVD A Beleidsdoel 9.7. Er is vanuit de coalitiepartijen flink wat druk 
uitgeoefend op de concernbrede aansturing. Dit wordt voor een 
aantal thema’s als een belangrijke voorwaarde gezien door de 5 
coalitiepartners. Waarom heeft het college niet indicatoren 
voorgesteld voor deze concernbrede thema’s? 

De doelen bij 9.7 zijn nieuwe doelen die nog een inhoudelijke 
uitwerking vragen. Nadat de plannen voor de aanpak van de 
concernbrede opgaven zijn bepaald, kunnen ook indicatoren 
worden toegevoegd. 

RS 
RvM 
HvE 

Aart-Kees Evers  / 
Arthur Wetzel 

73.  D66 9.2 a. Kunt u aangeven waarom hier geen indicator is voorgesteld?  
b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 

we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

Integriteit gaat over het vergroten van bewustzijn en is daarmee 
deels moeilijk te kwantificeren. Als organisatie hebben we blijvend 
aandacht voor integriteitsvraagstukken. Van medewerkers vragen 
en verwachten we dat ze integriteitsdilemma’s vroegtijdig 
herkennen en bespreekbaar maken. We hebben daarbij de 
verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren 
waarin collega’s professioneel hun werk kunnen doen. De (te 
werven) fulltime integriteitscoördinator zal de structurele en 
integrale borging van het onderwerp aanjagen en bewaken. We 
geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsplan 2018-2021. 

HO Mireille Lopez/ 
Bas Thomas /  
Esther van 
Rooijen 

74.  D66 9.3 a. Kunt u aangeven waarom hier geen indicator is voorgesteld?  Zie antwoord op vraag 69. HO Mireille Lopez / 
Bas Thomas 
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b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 
we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

75.  D66 9.4 a. Kunt u aangeven waarom hier geen indicator is voorgesteld?  
b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 

we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

a: Het is niet effectief indicatoren te benoemen bij taakvelden als 
Bestuur en Europa. De beleidsdoelen in 9.4. en 9.5 staan namelijk 
niet op zichzelf, maar dienen en ondersteunen de inhoudelijke 
doelen uit andere begrotingsprogramma’s. Het betrekken van 
partners en burgers bij beleidsvorming en uitvoering, het 
vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie en van 
de regionale slagkracht moeten de effectiviteit van de provincie 
op verschillende velden vergroten. Hun effect moet dus zichtbaar 
worden bij andere begrotingsprogramma’s. Zo worden vanuit 9.4 
geen participatietrajecten georganiseerd, maar worden kaders 
voorgesteld. Hetzelfde geldt voor een succesvolle lobby. Ook die 
dient en ondersteunt de inhoudelijke doelen uit andere 
programma’s. M.a.w. bij flankerend, ondersteunend beleid zoals 
dat t.a.v. de EU en ‘Bestuur’ zijn indicatoren niet passend. Daarom 
staan er geen indicatoren, maar wel beoogde resultaten. 
b: Aangezien er geen indicatoren kunnen worden benoemd, is 
deze vraag niet van toepassing. 

AS Gerard 
Oolbekkink / 
Pauline Bredt 

76.  D66 9.5 a. Kunt u aangeven waarom hier geen indicator is voorgesteld?  
b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 

we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

Hetzelfde antwoord als onder a en b bij 9.4. 
 

HBS 
RS 

Gerard 
Oolbekkink / 
Tomasz Jaroszek 

77.  D66 9.7 a. Kunt u aangeven waarom hier geen indicator is voorgesteld?  
b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 

we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

Voor a. zie antwoord op vraag 72.  
Voor b. verwijzen we naar antwoord 6 onder ALGEMEEN.  

RS 
RvM 
HvE 

Aart-Kees Evers / 
Arthur Wetzel 
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78.  VVD A Wij missen indicatoren die gaan over de financiële positie van de 
provincie. Waarom zijn deze niet opgenomen? Kunnen deze alsnog 
toegevoegd worden? Zo nee, waarom niet? 

Zie onderdeel ALGEMEEN, vraag 14. RS Saskia Rolsma 

   PROGRAMMA 10    

79.  D66 10.1 a. Kunt u aangeven waarom hier geen indicator is voorgesteld?  
b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 

we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

Zie ook onderdeel ALGEMEEN (vraag 14). Programma 10 betreft 
een nadrukkelijke verantwoordelijkheid van GS. U heeft erop 
aangedrongen dat programma 10 wordt opgenomen in de 
doelenboom, hetgeen is gehonoreerd. Omdat wij zelf 
verantwoordelijk zijn voor het behaalde resultaat, hebben wij 
gemeend voor dit programma geen concrete indicatoren op te 
hoeven nemen. 

RS Saskia Rolsma 

80.  D66 10.2 a. Kunt u aangeven waarom hier geen indicator is voorgesteld?  
b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 

we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

Idem. RS Saskia Rolsma 

81.  D66 10.3 a. Kunt u aangeven waarom hier geen indicator is voorgesteld?  
b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 

we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
d66om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

Idem. RS 
AS 

Saskia Rolsma 

82.   10.4 a. Kunt u aangeven waarom hier geen indicator is voorgesteld?  
b. En daarop voortbordurend: bij sommige indicatoren kunnen 

we ons weinig voorstellen in relatie tot het doel. Is overwogen 
om sommige indicatoren niet op te nemen? (Geven ze de 
juiste informatie?). Heeft een verificatie plaatsgevonden of 
een indicator op zichzelf bruikbare informatie levert? 

Idem. RS Saskia Rolsma 

 


