
Technische vragen – Zomernota 2020 

 

Partij Algemene opmerking Antwoord / reactie GS 

PS Sommige hoofdstukken zijn redelijk onleesbaar vanwege de 
vele verkortingen. Is het mogelijk dat er een Lijst Van 
Verkortingen (LVV) wordt toegevoegd als bijlage? 

Terecht punt. Gezien de korte doorlooptijd, is het niet mogelijk 
om een dergelijke lijst op te stellen. Dit nemen wij mee met de 
volgende P&C producten. 

PS Het gebruik van negatieve bedragen en positieve bedragen 
vindt de SP-fractie ronduit verwarrend. Een negatief bedrag 
bij Lasten zijn hogere lasten, en een negatief bedrag bij 
Baten zijn lagere baten. Constant moeten we bedenken: “oh 
ja, dit zijn dus hogere/lagere lasten” 

Er is hierin een keuze gemaakt omdat bij de Zomernota de 
begroting als uitgangspunt genomen is. Een negatief bedrag bij 
de lasten (als bijstelling) betekent een negatief effect op de 
begroting.  

CDA Misschien is het goed om niet meer te spreken over 
Thuiswerken maar over Smartwerken. 

De term thuiswerken heeft een andere bijklank dan 
Smartwerken. 

Graag toetsen we met de andere fracties of Smartwerken als 
synoniem van thuiswerken wordt begrepen en als verbetering 
wordt gezien. Zo ja, dan zullen we dit vanaf heden gebruiken. 

CDA Kasritme verschillen kunnen toch niet leiden tot correctie in 
de algemene middelen? Is toch alleen een boekhoudkundige 
correctie in de tijd. 

Het college kiest er voor om zo min mogelijk 
bestemmingsreserves te vormen. Financiële voor- en nadelen 
lopen via de algemene reserve om een zo goed mogelijk inzicht 
te geven. Deze methode ligt in lijn met hetgeen opgenomen in 
het coalitieakkoord.  

CDA Wat voor effect heeft de aanpassing van de uitkering 
Provinciefonds VHL voor effect op de begroting van de 
Provincie? 

De uitkering ten aanzien van Provinciefonds VHL is in eerste 
instantie opgenomen in de algemene middelen. In de zomernota 
zijn de algemene middelen verdeeld naar de verschillende 
programma’s waar de lasten ook daadwerkelijk gemaakt 
worden. Er is hiermee geen voor- of nadeel voor het 
begrotingssaldo. 
 

CDA De omvang en leesbaarheid van het document (100 pagina’s 
is echt te veel); het tijdstip van behandelen (we hebben drie 
en een halve maand nodig om de besluitvorming af te 
ronden);  de verdeling van het begrote resultaat tussen 
potjes en saldireserve etc. 
 

Wij zullen samen met PS het proces en de inhoud van de 
zomernota evalueren. Op 9 september staat de evaluatie op de 
agenda van de FAC. Deze evaluatie wordt gebruikt om het 
proces en de inhoud in lijn te brengen met de wens vanuit PS. 

CDA Het CDA zou graag nog eens zien dat alle procedures op 
efficiency en effectiviteit worden bezien, het zou och 
mogelijke moeten zijn deze nota voor in de zomer te 
behandelen en niet te belanden in herfstige omstandigheden. 
Het kan beteken dat de interne werkwijze grondig wordt 
maar dat moet dan maar. 

De doorlooptijd van dit product is in de FAC met u besproken. 
Indien u wenst dat de zomernota en de jaarrekening en 
kadernota gelijktijdig worden besproken, heeft dit consequenties 
voor de periode waar de zomernota betrekking op heeft. Wij 
betrekken dit punt graag bij de evaluatie die we in de FAC zullen 
hebben over nut en noodzaak van de Zomernota. 



Het op een moment opmaken en behandelen van 
Jaarrekening, kadernota en de zomernota lijk ons van grote 
toegevoegde waarde. De Staten hebben dan een eerste 
indicatie van de mogelijkheden binnen de begroting en is de 
hoeveelheid bestuurlijke teksten kan flink gesneden worden. 

PvdD Complimenten voor het mogelijk maken van digitaal 
vergaderen en thuiswerken door medewerkers en de 
aandacht voor het welbevinden van deze medewerkers.  

Dank! 

VVD De VVD ziet op alle programma’s afwijkingen. Zo wijken in 
absolute termen de lasten met 12% af t.o.v. de begroting. De 
baten wijken meer dan 50% af. Heeft het College een 
streefpercentage om afwijkingen binnen bepaalde 
bandbreedtes te krijgen, en zoja, welk percentage?  

Er gelden geen streefpercentages om afwijkingen binnen 
bepaalde bandbreedtes te houden. Jaarlijks wordt er zo goed als 
mogelijk een begroting opgesteld, maar geldt dat realiteit 
gedurende het jaar afwijkt van deze begroting.  

VVD Op basis van de cijfers van het Rijk gaat de raming voor de 
opcenten omhoog van 128 miljoen naar 130,8 miljoen. 
Betekent dit dat indexering voor 2021 en verder achterwege 
kan blijven? 

BZK baseert haar raming op de ontwikkelingen in het aantal 
belaste auto’s in de provincie Utrecht alsmede de verdeling van 
in gewichtsklassen van die auto’s en verwachte ontwikkelingen. 
Hierin is een eventuele indexering per 1 januari 2021 nog niet 
meegenomen. Het voornemen om te indexeren is in het 
coalitieakkoord vastgelegd. Of hiervan wordt afgeweken is 
inderdaad een politieke vraag die bij de behandeling van de 
begroting 2021 aan de orde zou kunnen worden gebracht. Bij de 
behandeling van de begroting zal door PS over de indexering 
per 1 januari 2021 worden besloten. 
 

VVD Kunt u meer kleuring geven bij de dekking van structurele 
personeelslasten uit de post onvoorzien? 

In de post onvoorzien zijn geen structurele personeelslasten 
opgenomen. De structurele personeelslasten worden per 
programma verantwoord.  

VVD Organisatie. Helaas loopt de invulling fte’s niet op schema. 
Bij de begroting 2020 heeft de VVD gevraagd of deze 
invulling zou gaan lukken, omdat wij zorgen hadden over 
realiteit planning. Noch VVD, noch College hadden toen 
COVID op de Radar, maar wat is nu een nieuwe realistische 
planning om tot invulling te komen? 

Wij streven er nog steeds naar om voor het einde van dit jaar zo 
veel mogelijk de voor 2020 geplande structurele fte ingevuld te 
hebben. Gelet op het verloop van het wervingsproces tot nu toe 
en gegeven de huidige omstandigheden, zouden wij als 
werkgever tevreden zijn wanneer we op 85 á 90% van de 
vacatures een geschikte kandidaat hebben kunnen plaatsen. 

VVD Economie. De VVD is positief dat er extra geld wordt 
vrijgemaakt voor mkb-steun en omscholing. Daarbij hebben 
wij de volgende vragen: 
- Welke behoefte is er en van welke scenario’s gaat het 
college uit om tot specifiek dit pakket te komen? 
- Hoe  monitort GS of deze inzet voldoende is, wanneer deze 
eventueel moet worden bijgesteld of wanneer het beleid van 
het college (coalitieakkoord) behoud en groei van 
werkgelegenheid in de weg zit? 

Voor wat betreft de arbeidsmarkt gaat het college, op basis van 
de huidige arbeidsmarktanalyses, ervan uit dat de corona crisis 
leidt tot een mismatch op de arbeidsmarkt. Er is behoefte en 
noodzaak om mensen van werk naar werk te helpen, zowel 
binnen als ook tussen sectoren. 
 
Op basis van de huidige analyses en inzichten blijkt dat de vier 
tekortsectoren in Utrecht onverminderd blijven bestaan. 
Daarnaast staan we met zijn alleen voor grote maatschappelijke 
opgaven, waar ook mensen voor nodig zijn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om de effecten van corona voor ondernemers goed te kunnen 
monitoren houden we o.a. ondernemerspeilingen, volgen we via 
ArbeidsmarktInZicht de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en 
brengen we periodiek een coronamonitor uit. Op basis hiervan 
bezien we of het beleid bijstelling behoeft. Specifiek voor de 
arbeidsmarkt monitoren we het aantal van werk naar werk 
transities en uitgegeven vouchers. Ook vindt afstemming met 
andere overheden plaats over inzet van maatregelen zodat 
regelingen elkaar versterken en aanvullen en niet 
beconcurreren.   
 

VVD Beslispunt 7. In de Statenvergadering van 31 oktober 2019 
heeft de VVD de motie ‘Financieel Droge Voeten’ ingediend, 
waarin het college wordt verzocht voor het verschijnen van 
de zomernota 2020 uit de onderhandelingen met de 
provincie Zuid-Holland te zijn en in het bijzonder financiële 
duidelijkheid te verschaffen m.b.t. de verwerking van kosten 
en waarderingen, die betrekking hebben op het 
Merwedekanaal. Deze motie werd door de gedeputeerde als 
volstrekt onnodig beoordeeld, omdat voorzien werd dat de 
gewenste duidelijkheid kort na de jaarwisseling beschikbaar 
zou komen. De VVD heeft hierop haar vertrouwen 
uitgesproken en de motie ingetrokken.  
Nu roept de zomernota vragen op bij beslispunt 7. Waarop 
was destijds, oktober 2019, de voorzienigheid van de 
gedeputeerde gebaseerd en wat is tussentijds anders 
gebleken?     

De verwachting was dat dit proces beduidend sneller zou lopen 
dan het heeft gedaan. U bent met de Statenbrief 2020BEM119 
geïnformeerd over de reden dat er nog geen overeenstemming 
is. Op dit moment is aan het ministerie van BZK verzocht om het 
bedrag van de verrekening vast te stellen. 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2020/16-september/09:00/2020BEM118-voortgang-verrekening-herindeling-Vijfheerenlanden.pdf


Statenvoorstel 

Partij Blz: Vraag / opmerking PS Statenvoorstel Antwoord / reactie GS 

SP 2-3 Statenvoorstel, p 2- 3“De ‘Uitvoeringsverordening 
subsidies Mobiliteit 2020-2023 Provincie Utrecht ’is 
halverwege 2020 vastgesteld. Hierdoor is onze 
verwachting dat niet het gehele budget dit jaar kan 
worden besteed, 
waardoor we voorstellen om een bedrag van € 1 mln. 
te laten vrijvallen naar de algemene middelen. 
 
Vraag: waarom blijft dit bedrag niet beschikbaar 
voor de verdere uitvoering van de verordening in 
de volgende jaren?   
 

Conform de financiële uitgangspunten van het coalitieakkoord 
worden budgetten niet overgeheveld naar volgende jaren, tenzij 
er een verplichting is aangegaan en de uitvoering in het 
volgende jaar plaatsvindt. 
 

 

 

  



Zomernota: 

Partij Blz: Vraag / opmerking PS Antwoord / reactie GS 

SP  “De regiodeal Vitale wijken versnelt. Dit betekent niet vier 
keer € 1 miljoen tot 2023, maar twee keer € 2 miljoen tot eind 
2021. Dit kasritme verschil geeft een nadeel van € 1 miljoen.” 
 
Graag uitleg waarom dit voor de begroting 2020 een 
nadeel betekent, of sowieso een nadeel. 

Initieel is voor 2020 een bedrag van EUR 1 miljoen begroot, 
echter door de versnelling is in 2020 al EUR 2 miljoen nodig. 
Dit betekent een nadelig effect op het begrotingsresultaat van 
EUR 1 miljoen. 
 
 

SP 47 SP Pag. 47. 4.5b 2.1 OV 
2e alinea 
Provincie en vervoerders zullen in korte tijd scenario’s voor 
2021 opstellen en doorrekenen. 
Vraag: Waar blijft de input van de reiziger? 
 
3e alinea 
Als waar is wat in deze alinea staat, waarom is U-OV dan 
met een saneringsronde bezig onder het mom van 
Corona? 
 

2e alinea 
 
Als er meer duidelijkheid is over de scenario’s dan zal het 
ROCOV (consumentenorganisaties) geconsulteerd worden 

 
3e alinea 
U-OV is niet bezig met een saneringsronde. U-OV en Syntus 
zijn bezig met scenario’s voor 2021 en verder. 
 

SP 67 Pag 67 Toelichting. 
Bij de N210, N225 en N 415 zijn de kosten hoger dan 
voorzien vanwege vervuiling van de grond. 
Vraag: Om wat voor vervuiling gaat het dan? 
Vraag:  Was het niet te verwachten geweest dat vervuiling 
van banden en uitlaatgassen door regen van de weg worden 
gespoeld en in de bermgronden terecht komen? 
 

De vervuilingen in de bermen langs de provinciale wegen 
betreffen over het algemeen zware metalen en PAK’s 
(koolwaterstofverbindingen) ook speelt PFAS en asbest op 
sommige plekken. Vooraf wordt bij kostenramingen voor 
projecten rekening gehouden met een standaard mate van 
vervuiling van de bermen. 
Er wordt bij elk project milieukundig grondonderzoek 
uitgevoerd om de locatie en de ernst van de grondvervuiling 
vast te stellen. Het is niet zo dat alle bermen standaard 
vervuild zijn. Ook de mate van vervuiling en dus de kosten van 
sanering kunnen erg verschillen per locatie. Dit wordt pas 
zichtbaar als het milieukundig grondonderzoek is uitgevoerd 
tijdens de voorbereiding van het project.  
 

SP 73 Pag 73 
Subsidies 4.2 Landelijk gebied. 
Vraag: Gemeente Ede komt hier 2 X voor in deze lijst 1X 
kassier Food Valley en 1X gewoon met de vermelding Ede 
Food Valley, waarom is dat? 
 

De eerste post betreft de begrotingssubsidie voor de regio deal 
Foodvalley (totaal 10 mln).  
 
De tweede post betreft een andere begrotingssubsidie aan 
Ede. Het gaat om een subsidie in het kader van de 
gemeenschappelijke regeling Foodvalley (dus niet de regio 
deal) waarbij Ede mede namens de andere gemeenten in die 
GR een bijdrage van ons ontvangt.  



SP 15 p 
Pag. 15. “Daarnaast houden wij rekening met inhuurbudget.”  
Vraag: Hoezo, Hoeveel? 
 

Omdat de invulling van de vacatures achterblijft, moeten wij 
tijdelijk meer medewerkers inhuren. Dit betekent dat wij een 
eenmalige meevaller op het budget voor salarissen 
verwachten, maar tegelijkertijd een toename op de post inhuur 
zien ontstaan. Zoals eerder aangegeven kunnen wij bij de 
slotwijziging exacter aangeven welk bedrag hiermee gemoeid 
is.  
 

SP 17 Pag. 17. “Het bedrag van € 0,2 mln. dat aan prognose is 
opgenomen in deze Zomernota betreft de bijdrage van de 
provincie Utrecht in de financiële problematiek van de 
provincie Zeeland.”  
Vraag: Heb ik wat gemist? Wat hebben wij met Zeeland van 
doen?  
 

In de door uw Staten goedgekeurde Begroting 2020 is 
aangegeven dat deze bijdrage volgt uit gemaakte afspraken in 
IPO-verband en een gevolg zijn van de effectuering van het 
advies van de tijdelijke commissie Jansen. Zie voor een nadere 
toelichting de Begroting 2020 (https://provutrecht.begroting-
2020.nl/p11724/4-1-3-stelposten-en-algemene-
dekkingsmiddelen) en de uitgebreide toelichting in de 
Kadernota 2019-2022 
(https://provutrecht2019.kadernota.nl/p5141/effectuering-
advies-tijdelijke-commissie-jansen).  
 

SP 26 Pag. 26. “gedifferentieerd worden in de beoogde 
woningprogrammering” 
Vraag: In hoe verre heeft dit gevolgen voor het beleidsdoel 
betaalbare woningen? 
 

De mogelijke differentiering heeft geen gevolgen voor het 
beleidsdoel betaalbare woningen. Het woningbouwprogramma 
van Hart van de Heuvelrug is divers. Er zijn en worden bijna 
1700 woningen gerealiseerd in verschillende prijsklassen, 
waarbij het aandeel betaalbare woningen niet onder druk staat. 
De woonwijk Sterrenberg (gerealiseerd), De Groene Hoogte (in 
aanbouw) en Sortie 16 (in ontwikkeling) kennen een relatief 
groot aandeel betaalbare woningen.  De woonwijken Oude 
Tempel en woonwijk Vliegbasis Soesterberg zijn nog in 
ontwikkeling. Deze wijken hebben een groter aandeel in de 
hogere prijssegmenten. 

SP 48 Pag. 48: “en € 2,688 mln. valt vrij naar de algemene 
middelen.” 
Vraag: Waarom naar de algemene middelen? 
 

Conform de financiële uitgangspunten van het coalitieakkoord 
vallen meevallers op de begroting vrij in de Algemene 
middelen. 
 

SP 56 Pag. 56: “Op  dit  moment  staat  een  vacature 
uit  en  in  de  andere domeinen is men bezig met het 
formuleren van een profiel.” 
Vraag: Vacature staat uit in welk domein en welke andere 
domeinen? 
 

De werving van BIM’ers heeft tot nu toe geen geschikte 
sollicitanten opgeleverd. Om geen achterstand op te lopen bij 
de inzet bij de informatievoorziening zal tijdelijk extern worden 
ingehuurd en op een later moment de werving voor vaste 
aanstellingen worden hervat. Vacature staat uit bij domein 
Bedrijfsvoering (BDV). Bij de domeinen Landelijke 
Leefomgeving (LFO) en Stedelijke Leefomgeving (SLO) wordt 
het profiel geformuleerd. 
 

https://provutrecht.begroting-2020.nl/p11724/4-1-3-stelposten-en-algemene-dekkingsmiddelen
https://provutrecht.begroting-2020.nl/p11724/4-1-3-stelposten-en-algemene-dekkingsmiddelen
https://provutrecht.begroting-2020.nl/p11724/4-1-3-stelposten-en-algemene-dekkingsmiddelen
https://provutrecht2019.kadernota.nl/p5141/effectuering-advies-tijdelijke-commissie-jansen
https://provutrecht2019.kadernota.nl/p5141/effectuering-advies-tijdelijke-commissie-jansen


 

CDA 13-14 Wat houden de werkzaamheden van de CdK, in het kader 
van de Stikstofmaatregelen, in als rijksorgaan? 

De stikstofaanpak vraagt om verbinding van nationale en 
regionale belangen in een zorgvuldig proces. Daar hebben de 
Commissarissen van de Koning als Rijksorgaan een 
faciliterende, signalerende en agenderende rol in gekregen. De 
cvdK Utrecht kiest ervoor om deze rol te vervullen in het 
belang van de provincie Utrecht en integraal verbonden met de 
provinciale beleidsdoelstellingen. De rol is vooral extern en 
tweeledig: de cvdK neemt deel aan de landelijke regietafel met 
een delegatie van het kabinet en de cvdK is onafhankelijk 
voorzitter van de Provinciale Regietafel Stikstof. Een 
uitgebreidere toelichting is terug te vinden in Statenbrief 
2019RGW104. 

CDA 13-14 Er wordt geschreven: Dat betekent concreet dat onder het 
PAS vrijgestelde activiteiten, die nu alsnog vergunning 
plichtig waren, zoveel mogelijk gedoogd worden. 

Wat betekent in dit geval zoveel mogelijk? Over hoeveel 
situaties gaat het? Betreft het hier ook de zogenaamde 
melders? 

 

Zoveel mogelijk betekent dat we gedogen tenzij er sprake is 
van een verplichte actie in het kader van bijvoorbeeld een 
handhavingsverzoek. Ook dan proberen we uiteraard waar 
mogelijk in de gedachte van deze gedooglijn te handelen, voor 
zover de landelijke handhavingsstrategie dat toe laat. Het 
betreft alle voormalige vergunningvrije activiteiten, waaronder 
ook meldingen. Het totale aantal activiteiten weten we niet, 
omdat deze niet allemaal meldingsplichting waren.  
 

CDA 13-14 Bemesten en beweiden valt toch onder de regelingen die 
Landelijk worden vastgesteld? Wat voor rol heeft de 
provincie hierin? 

Voor beweiden geldt een landelijke vrijstelling. Voor bemesten 
wordt nog gewerkt aan de landelijke lijn. Conform advies van 
de commissie Remkes zullen hier waarschijnlijk een aantal 
situaties uitgezonderd zijn van de vergunningvrije status. De 
provinciale rol in bemesten en beweiden ligt in het behandelen 
van handhavingsverzoeken voor deze activiteiten, het 
behandelen van salderingen met deze activiteiten en het 
bepalen van de beleidslijnen in samenwerking met het Rijk. 

CDA 38 Onderzoek naar flexibiliteit op de kantorenmarkt. Wat wordt 
hiermee bedoeld? 

We monitoren de ontwikkelingen op de kantorenmarkt (incl. de 
impact van de coronacrisis). Deze ontwikkelingen zouden, 
indien aan de orde, aanleiding kunnen zijn om het strikte 
kantorenbeleid op onderdelen aan te passen. 

CDA 42 Wij lezen niet terug hoe de provincie bezig is om bestaande 
woningen (naast VVE) te stimuleren / helpen om te 
verduurzamen (o.a. d.m.v. zonnepanelen). Wordt hier wel op 
geacteerd? 

• Bij het verduurzamen van woningen focust de 
provincie zicht op drie doelgroepen: gemeenten, 
woningcorporaties en VvE’s. Via de ondersteuning 
van gemeenten worden ook andere particuliere 
woningeigenaren ondersteunt. 

• Met de woningcorporaties die verenigd zijn in de 
RWU, zijn we een samenwerking aan het organiseren 
om onderzoek te doen naar gedragsverandering bij 



inwoners (nudging), ondersteunen we de 
Renovatieversneller en zijn we de mogelijkheden voor 
concrete en werkelijke CO2-monitoring aan het 
verkennen. Ook zijn er vanuit een aantal corporaties 
vragen gekomen over de marktordening bij 
warmtenetten en zijn we daarvoor o.a. met TNO de 
mogelijkheden aan het verkennen naar samenwerking 
met de Denen om kleinschalige, innovatieve en 
betaalbare warmtenetten (de Denen hebben veel 
ervaring en willen kennis en ervaring met ons delen). 
Daarnaast ondersteunen we corporaties en 
aannemers bij het samenstellen van mandjes van 
woningen die zich lenen voor grootschalige aanpak. 

• De gemeentes worden ondersteund met de 
expertpool die in eerste instantie gericht is op 
ondersteuning bij het schrijven van de transitievisies 
warmte en daarna (vanaf medio 2021) vooral gericht 
zal zijn op de wijkuitvoeringsplannen. Ook gaat veel 
aandacht uit naar participatietrajecten waarbij 
bijvoorbeeld de NMU de gemeenten kan 
ondersteunen door het geven van trainingen. 
Binnenkort vindt ook een doorstart plaats met de 
RRE-regeling waarbij 5-7 gemeenten ondersteund 
met de uitvoering en bewoners gestimuleerd worden 
met kleinschalige maatregelen. Tot slot doen we een 
evaluatie naar U-thuis (samenwerkingsorgaan van de 
U16 gemeentes) hoe zij een goede doorstart kunnen 
maken en verbeteringen aan kunnen brengen in de 
ondersteuning van particuliere eigenaren met het 
verduurzamen van de eigen woning (o.a. via 
jouwhuisslimmer.nl).  

• Voor de VvE’s zijn we bezig met ondersteuning van 
het proces om te verduurzamen (ELENA) en 
verkennen we de opties om alle relevante info om 
VvE’s te verduurzamen, te delen. 

• Deze drie doelgroepen worden, via de binnenkort vast 
te stellen subsidieverordening, in staat gesteld om 
financiële ondersteuning aan te vragen bij de aanpak 
om woningen te verduurzamen. 

 

CDA 14 Die verdeling kan toch niet waar zijn – anders dat mensen 
een jaarcontract krijgen? Is dat de bedoeling. De verdeling is 

In de begroting 2020-2023 hebben wij naast structurele 
formatie ook extra incidentele fte beschikbaar gesteld  voor de 
eerste 2 jaar om de basis op orde te krijgen. Hierdoor zien we 



niet cumulatief, maar fluctureert op jaarbasis? Hoe kan dat? 
We willen toch graag mensen fulltime aan ons binden? 

met name bij de bedrijfsvoering verschillen in de verdeling van 
de formatie. Bij de begroting zijn we uitgegaan van 
procesoptimalisatie en efficiency door inzet van deze tijdelijke 
extra capaciteit, waardoor vanaf 2022 e.v. volstaan kan worden 
met de nu begrote formatie voor de bedrijfsvoering.  
Daarnaast is vanaf 2022 de werving van extra GIS-
medewerkers voorzien. 
Bij de werving van alle functies gaan we uit van een 
dienstverband met de betreffende medewerkers.   

CDA 26 Bij 4.1.2.3. Moet hier eigenlijk niet een “verlies” worden 
genomen, is deze prognose wel juist? 

Deze vraag heeft betrekking op 4.1.2.2 Vitale Wijken aanpak. 
Nee, de reservering van 2 miljoen voor de Vitale wijken aanpak 
vanuit het Programma Binnenstedelijke ontwikkeling is tijdelijk. 
Het budget voor de Vitale Wijken aanpak is opgenomen in de 
Kaderbrief en zal worden verwerkt in de Begroting 2021. 

CDA 38 Er wordt 0,75 miljoen uitgetrokken voor oa. transitie van 
winkelgebieden. Valt dit niet eigenlijk onder RO ipv. 
Economie? 

Nee, het gaat hier vooral om het niet-fysieke deel van die 
transitie. De nadruk ligt op de versnelde digitalisering van 
retailers en hun vaardigheden en versterking van de 
organisatiegraad in dorpskernen en binnensteden. 

CDA 39 De eerste pilot opvolging Familiebedrijven is inmiddels 
afgerond en geëvalueerd. Wat was kort de conclusie van 
deze evaluatie? 

De belangrijkste inhoudelijke conclusies van de eerste pilot 
over opvolging MKB en familiebedrijven zijn: 
▪ Investeren in bewustwording bij ondernemers door 

provincie loont; 
▪ Het beschikbaar stellen van voucher voor adviseur 

verlaagt de drempel bij niet vermogende ondernemers om 
tot de bedrijfsopvolging over te gaan. 

Op basis van deze conclusies is inmiddels een tweede pilot 
met acht bedrijven gestart (vertraagd vanwege Covid-19). 
Deze wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 
afgerond. Daarna volgt een definitieve evaluatie met 
conclusies en aanbevelingen.  
 

GroenLinks SV  
p.6 

“Er is daardoor geen budget meer beschikbaar voor extra 
versnelling of intensivering in de tweede helft van dit jaar.”  
Betekent dit iets voor het budget wat overblijft voor het 
programma Circulaire economie of de Economische Visie? Of 
komt het budget daarvan hierdoor niet in gevaar? 
 

Nee, voor beide is voldoende budget beschikbaar in de rest 
van het jaar om de doelen gesteld in de begroting te halen. Er 
is geen budget voor intensiveren.  
 

GroenLinks SV 
p.7 

“Daar waar mogelijk mensen hun baan kwijtraken door 
faillissementen door Corona, of schoolverlaters niet direct een 
baan kunnen vinden door terughoudendheid bij de 
werkgevers, kunnen scholingstrajecten naar de beroepen 
waar nog wel tekorten zijn helpen”.  

Ja, we nemen in het bepalen van toekomstgerichte banen 
verschillende invalshoeken mee waaronder actuele analyses 
van de regionale arbeidsmarkt en de maatschappelijke 
opgaven waar we met zijn allen voor staan. De energietransitie 
en transitie naar een circulaire economie zijn belangrijke 
opgaven waar we de komende jaren meer gekwalificeerde 



Het moge wellicht voor zich spreken, maar is er hierbij wel 
rekening gehouden wordt met omscholing naar banen met 
een echt toekomstperspectief, dus groen en circulair?  

mensen voor nodig gaan hebben, en die we met gerichte 
ondersteuning zoals  advisering en om- her en bijscholing naar 
deze banen kunnen leiden.    
 

GroenLinks ZN 13 Is het mogelijk circulaire woningbouwprojecten / bv 
Houtbouw voorkeur te geven bij het opvullen van bronruimte 
(het mogelijke deel dat niet ten goede van natuur dient te 
komen) aangezien deze projecten de minste stikstof en CO2 
uitstoot veroorzaken? 

Vanaf 24 maart 2020 kunnen woningbouwprojecten die een 
toename van stikstofdepositie veroorzaken mogelijk worden 
gemaakt op basis van het stikstofregistratiesysteem. Deze 
regeling voorziet niet in een voorkeur voor circulaire 
woningbouw. 
In de gebiedsprocessen gaat de provincie in gesprek met alle 
belanghebbenden. Hier kunnen afspraken worden gemaakt 
over de verdeling van bronruimte. Bij het toedelen van ruimte 
kan geprioriteerd worden, voor zover het ruimte betreft die 
voortkomt uit maatregelen waar wij als provincie eigenaar van 
zijn.  
 

GroenLinks ZN 
17/52 

Voor de indexering van de fractievoorzittersvergoeding wordt 
een bedrag van opgevoerd van 44.000 euro. Dit lijkt extreem 
hoog voor een herziening over 2020? 

De verhoging met € 44.000 betreft indexering vanaf 2016 van 
de bijdrage fractievergoedingen en uitbetaling van 
vergoedingen aan de fractievoorzitters met ingang van 2019. 
Kopje en toelichting waren inderdaad niet helemaal juist. 
 

GroenLinks ZN 39 Een vraag over de extra 0,75 mln voor economie: het blijft 
onduidelijk of het nu gaat om de 
gemeenten/winkelcentra/retail in combinatie met de 
omscholingsvraag, of dat het gaat om 2 losse 
componenten/beleidsrichtingen. Kan het college dit 
toelichten? 

Het gaat hier om losse componenten. De coronacrisis maakt 
extra beleidsinzet op meerdere onderdelen van de economie. 
Zo is intensivering nodig op  arbeidsmarkt (mensen van werk 
naar werk door omscholing), als op winkelcentra/retail, maar 
ook op bredere ondersteuning MKB en investeren in economie 
van de toekomst. 

GroenLinks ZN 42 Complimenten aan de gedeputeerde dat het programma 
Energietransitie voor alle beleidsdoelen op schema loopt. 

Dank, het is een grote opgave om in deze bijzondere tijd de 
vaart in alle projecten te houden. 

GroenLinks ZN 47 Ten aanzien van: "Het doel “reizigersgroei” zal vanwege 
corona moeten worden bijgesteld." 
In hoeverre bestaat een algemeen streven naar meer 
reizigers? Mobiliteit is geen doel, mobiliteit is een middel. In 
dit verband (deze paragraaf) zou een reëel doel zijn dat 
openbaar vervoer een bepaalde bijdragen in de totale 
vervoersketen moet hebben, of dat er gestreefd wordt naar 
meer efficiëntie; een betere bezettingsgraad van voertuigen. 
Dit laatste doel is wegens Corona echter geen reëel doel. 

Ter verduidelijking van de tekst. 
De beleidsdoelen voor het OV zijn ‘meer OV-reizigers zijn 
tevreden’ en het ‘het openbaar vervoer is efficiënt ingericht’, 
zoals door PS is vastgesteld in het mobiliteitsprogramma 2019-
2023.  Het eerste richt zich op de klanttevredenheid en het 
tweede op de efficiëntie van het systeem als geheel. 
Belangrijke indicator voor efficiëntie is de 
kostendekkingsgraad, die nauw samenhangt met het gebruik 
van het OV. De reizigersgroei als gevolg van onder andere 
modal split speelt hierin een belangrijke rol. Ambities vanuit het 
coalitieakkoord om fiets en OV te bevorderen en om 10.000 
automobilisten uit te spits te verleiden dragen bij aan de 
realisatie van dit beleidsdoel. De bijdrage aan de totale 
vervoersketen is dus geen doel op zich in het 



mobiliteitsprogramma 2019-2023, maar hangt wel nauw samen 

met de gewenste efficiëntie van het OV.   
GroenLinks ZN 57 In het kader van verduurzaming eigen vastgoed; wordt er 

qua krediet voor verduurzaming ook nog steeds onderzoek 
gedaan naar het opstellen van zonnepanelen over het 
parkeerterrein voor het provinciehuis? 

In het kader van de verduurzaming van het provinciaal 
vastgoed wordt op dit moment een energiescan gedaan zodat 
we inzicht krijgen in het verbruik en de mogelijkheden voor 
opwekken en besparen voor alle provinciale panden. 
Aanvullend zijn we, onder andere met behulp van de architect 
van het provinciehuis, aan het verkennen wat de beste plek is 
voor het opstellen van zonnepanelen. Het parkeerdek is daarbij 
een belangrijke optie. Als de energiescan klaar is wordt deze 
aangeboden incl. een voorstel voor het gebruik van het krediet. 
Daarbij is de verwachting nu dat het vooral zal gaan om 
plaatsen van zonnepanelen.  
 

PvdD 26 Welke (financiële) gevolgen heeft het wijzigen van het 
kasritme voor de Regiodeal Vitale Wijken voor de jaren na 
2021? 

De wijziging van het kasritme betekent dat in de jaren na 2021 
geen financiële middelen hoeven te worden gereserveerd. 

PvdD 30 Er wordt rekening gehouden met een toename van 
faunaschade, maar eerder bleek uit Fries onderzoek dat 
vraatschade aan grasland onterecht is vergoed, omdat er te 
vroeg werd getaxeerd (waarna gras zich nog volledig 
herstelde). GS gaf in antwoord op onze eerder schriftelijk 
gestelde vragen aan dat taxatierichtlijnen mogelijk worden 
bijgesteld. Is hier al meer zicht op? 

Het uitgevoerde onderzoek is aanleiding voor BIJ12 
faunazaken om komende winter/ voorjaar  een herhaling van 
het onderzoek te laten  plaatsvinden om de uitkomsten van het 
Friese onderzoek te valideren. De uitkomsten van dat 
onderzoek zullen naar verwachting inzicht geven in de 
werkelijke omvang van de schade bij de eerste grassnede.  
Daarna kan de noodzaak voor aanpassing van de taxatie op dit 
aspect beoordeeld worden. 
 

PvdD 30 Subsidies voor versterken van biodiversiteit worden nog 
onderbenut. Hoe kan de provincie tbo’s tegemoet komen, om 
te voorkomen dat provinciale doelstellingen straks niet 
gehaald worden? 

Door partijen zoals de Bosgroepen actief te vragen om 
uitvoeringsprojecten bij de TBO’s in kaart te brengen. 
Daarnaast zullen we meer PR maken voor dit beleid en de 
subsidie-mogelijkheden. Tenslotte gaan we de TBO’s erop 
wijzen dat ook de bemensing van de projecten subsidiabel is. 

PvdD 44 Bij de bijstellingen voor provinciale wegen staat dat niet alle 
onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd in 2020 tot nu 
toe, maar dat deze nog wel dit jaar uitgevoerd zullen gaan 
worden. Waarom moet hiervoor zoveel meer geld worden 
uitgetrokken, als het in principe begroot was voor hetzelfde 
jaar? Dit is ons onduidelijk.  

Deze zin is wellicht wat ongelukkig geformuleerd. Er zijn een 
aantal onderhoudswerkzaamheden uit 2019 in 2020 afgerond 
wat voor hogere lasten in 2020 zorgt. Al het onderhoud is dus 
gedaan zij het iets later dan eerder verwacht. Hiernaast geven 
wij dit jaar meer geld aan onderhoud uit dan gemiddeld. Dit 
komt doordat onderhoud altijd fluctueert in de tijd, het ene jaar 
is meer nodig dan het andere jaar. Een aantal van deze zaken 
was voorafgaand niet, of niet geheel, voorzien en vandaar de 
bijstelling. 

PvdD 45 Wanneer zou de BOB-campagne oorspronkelijk plaats 
vinden en wanneer wordt bepaald of deze wel of niet 
doorgaat? Aangezien het weer drukker wordt op de wegen 

De zomer BOB-campagne is inderdaad niet doorgegaan, deze 
is door de corona campagne vervangen. Onze invulling van de 
Zomer BOB is normaal gesproken dat het BOB-team langs 



en het aantal fietsongelukken, vooral onder ouderen, flink 
toeneemt, lijkt het ons van groot belang te blijven inzetten op 
verkeersveiligheidseducatie.   

allerlei festivals en evenementen gaat om aandacht en 
voorlichting te geven over het belang van nuchter rijden. 
Omdat dit jaar alle festivals en evenementen afgelast werden 
zijn de geplande voorlichtingsactiviteiten ook niet doorgegaan. 
De BOB campagne staat twee keer op de campagnekalender, 
in de zomer en in de winter. De winter BOB-campagne start 
begin december en duurt tot en met februari. Wij hebben nog 
geen signalen gekregen dat de winter BOB campagne niet 
door zou gaan. De politie blijft overigens altijd controleren. 
Normaal gesproken zetten we veel in op interventies op straat 
voor bijvoorbeeld fietsverlichting, maar dit jaar kiezen we voor 
een corona-proof online campagne. Dit is een experiment maar 
we moeten flexibel blijven en nieuwe dingen bedenken om in te 
blijven zetten op verkeerseducatie. 

PvdD 50 De provincie wijkt van eigen regelgeving af met goedkeuring 
van de kap van oude boskernen paleis Soestdijk en geeft nu 
vervolgens ook nog eens €4 mln. subsidie. Uit de Statenbrief 
van GS van 28 april 2020 begrepen we juist dat financiering 
van de renovatie moest komen uit de opbrengsten 
woningbouw en Europese subsidies. Graag uitleg. 

Zowel de opbrengst van de woningbouw als de 
restauratiesubsidie zijn noodzakelijk om dit project te 
realiseren. De restauratiesubsidie betreft zowel Europese- als 
Provinciale subsidies. Dit is reeds gemeld in de Statenbrief 
over oplossing voor Soestdijk. 
 

PvdD 56 Op pagina 56 staat dat de verbetering van privacy en 
informatiebeveiliging stagneert, volgens de ‘Notitie van 
bevindingen Assessment informatiebeveiliging 2019’. In 
hoeverre heeft dit geleid tot feitelijke risico’s m.b.t. 
gegevensbescherming?  

Voor zover wij kunnen overzien heeft de stagnatie van de 
verbetering van privacy en informatiebeveiliging niet geleid tot 
feitelijke risico’s of incidenten met betrekking tot 
gegevensbescherming.  
 

PvdD 60 We snappen dat het overschakelen naar meer thuiswerken 
extra kosten met zich meebrengt voor de provincie, maar kan 
de 50.000 euro voor extra externe deskundigheid voor de 
uitrol van Microsoft Teams worden toegelicht? 

Door de corona crisis en de noodzaak om thuis te kunnen 
werken is een aantal projecten in tijd naar voren gehaald. 
Projecten die oorspronkelijk in medio 2021 waren gepland te 
starten. Hierdoor is ook de inzet van de benodigde 
deskundigheid in tijd naar voren gehaald voor de inrichting van 
deze nieuwe IT systemen, de koppeling ervan met andere 
systemen en de begeleiding in het gebruik ervan. 
 

SGP        2           Kunt u toelichten wat u bedoelt met de opmerking op pag. 2: 
‘Een prestatie waar elke inwoner, elke organisatie, elke 
provinciale partner en elke medewerker van de provincie met 
dezelfde trots op mag terugkijken als de Provinciale Staten 
en het College van Gedeputeerden.’? 
 

Hiermee wordt bedoeld dat er op trots teruggekeken kan 
worden naar de afgelopen periode, waarin wij in een 
bijzondere tijd vast kunnen blijven houden aan de 
doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in het 
coalitieakkoord. 

SGP 33 
 

 Kunt u toelichten wat u bedoelt met de volgende zin op pag. 
33: ‘Mede vanwege corona en door iets vertraagde start van 
werving projectmanager en operationeel management loopt 
het afleggen van bedrijfsbezoeken en daardoor het geven 

We hebben het operationeel management (OM) inderdaad 
aanbesteed. Voor aansturing van het gehele project, incl. het 
OM en inhuur van de plattelandscoaches, hebben we een 
projectleider geworven. Deze partijen, OM en projectleider, zijn 



van bedrijfsadviezen door de in te zetten 
erfbegeleiders/landbouwcoaches vertraging op. Dit maakt 
dat in 2020 minder bedrijfsadviezen gegeven kunnen worden 
dan gepland.’ (Pag. 33) We gingen dit toch aanbesteden? 
 

onlangs gecontracteerd. Daarom kan  nu pas kan gestart 
worden met de inhuur van de plattelandscoaches. 

VVD 17 -Kan het positieve effect van de CO2 uitstoot (tezien de 
hoeveelheid opgewekte energie) van de kerncentrale in 
Zeeland waar de Utrechtse provinciale bijdrage van € 
200.000,- mee gemoeid is, meetellen voor de Utrechtse 
opgave inzake CO2 vermindering?  
-Zo nee, dit punt de komende maanden meegenomen bij het 
verkrijgen van meer duidelijkheid over de precieze bedragen 
die bij de budgetten worden toegevoegd. 

Er wordt een bijdragen van 200.000,- geleverd vanuit de 
provincie Utrecht om de problematiek op te lossen dat in het 
provinciefonds rekening wordt gehouden met een rendement 
op een investering in Delta dat door de provincie Zeeland niet 
gehaald wordt en dit een erg grote impact heeft op de uitkering 
van het provinciefonds voor de provincie Zeeland. Dit heeft 
geen impact op de opgave voor CO2 reductie van de provincie 
Zeeland laat staan voor de provincie Utrecht. Uw vervolgvraag 
is ons helaas niet helder. 

VVD 22 Aanbeveling 16, onderzoek moet gaan over eventuele 
verzelfstandiging OV, hier wordt in tekst voorgesorteerd op 
alleen trambedrijf. Is dit een schrijffout, of betreft het een 
koerswijziging? 

Het busvervoer is door middel van de concessies al sinds jaren 
verzelfstandigd. Het gaat hier derhalve alleen om het 
trambedrijf. 

VVD 42 -Welke concrete invulling is er gegeven op de aanbevelingen 
van new grid on the block, voorjaar 2019?  
-Zijn er berekeningen zijn gemaakt als het gaat om 
beschikbare locaties zonnedaken (groot en klein) en 
benodigde infrastructuur daarbij (zie vraag over new grid on 
the block)? 
-En dezelfde vraag voor zonnevelden, dit mede in het licht nu 
alle RESen hier een grote voorkeur voor hebben? 

- Bij New Grid on the Block zijn we op dit moment een pilot aan 
het uitvoeren in de Kromme Rijn. Hierbij willen we twee 
clusters van bedrijfsdaken werven om de geleerde lessen uit 
2019 in de praktijk te brengen en te toetsen. Het doel is om 
voor twee clusters SDE++ aan te vragen in het najaar. 
Daarnaast ontwikkelen we in dit project een leidraad die in 
andere, soortgelijke, projecten in de provincie kan worden 
toegepast.  
- Stedin zit bij de RES aangesloten om de plannen voor 
zonnevelden, zon op dak en windturbines door te rekenen in 
een netimpactanalyse, en om zo ook voortijdig te kunnen 
voorsorteren op de plannen die in de RES gemaakt worden. 
Die berekeningen worden dus daar gemaakt. 
- Idem 

VVD 44 -Begrijpt de VVD het goed dat niet alle 
onderhoudswerkzaamheden zijn gerealiseerd? -Hoe is het 
college tot een keuze gekomen wat wel en wat niet te 
onderhouden? 
-Levert dit hogere kosten of gevaarlijke situaties op, op korte 
of lange termijn door achterstallig onderhoud?  
-Hoe verhoudt dit zich met de landelijke ambitie om juist 
investeringen in Corona tijd naar voren te halen? 

Deze zin is wellicht wat ongelukkig geformuleerd. Er zijn een 
aantal onderhoudswerkzaamheden uit 2019 in 2020 afgerond 
wat voor hogere lasten in 2020 zorgt. Al het onderhoud is dus 
gedaan zij het iets later dan eerder verwacht. Dit levert geen 
gevaar of hogere kosten op omdat het gepland onderhoud 
betrof waarvoor wij een veilige marge hanteren. Hiernaast 
geven wij dit jaar meer geld aan onderhoud uit dan gemiddeld. 
Dit komt doordat onderhoud altijd fluctueert in de tijd, het ene 
jaar is meer nodig dan het andere jaar. Het is niet realistisch 
om gezien de druk op de organisatie en de markt investeringen 



naar voren te halen maar we doen er alles aan om te zorgen 
dat al het geplande werk door loopt. 

VVD 46 Er valt een bedrag van €1mio vrij. Welke knooppunten 
worden niet opgelost en hoe is het college tot de keuze 
gekomen de schaarse ambtelijke capaciteit niet op deze 
projecten in te zetten? 

Het betreft hier subsidiegelden die niet verleend worden omdat 
er te weinig subsidieverzoeken zijn ingediend. Inmiddels is de 
subsidieregeling toegankelijker gemaakt en wordt er met 
gemeenten intensiever over de verbetering van knooppunten 
gesproken. 

VVD 66 -Waar de weg een rondje wordt… Letterlijk en figuurlijk. De 
bypass rotonde de Donderberg staat ook dit jaar weer op 0.  
-Wanneer geeft het college uitvoering aan de motie ’de 
Toekomst voor de Donderbergrotonde is nu”, die op 11 
december 2019 is aangenomen, om de drie door Sweco 
aangedragen oplossingen financieel door te rekenen, bij 
deze doorrekening voor elke optie inzichtelijk te maken wat 
de oplossing ‘kaal’ kost en wat de oplossing kost wanneer 
deze ‘snelfietsroute-proof’ is en deze doorrekening zo snel 
mogelijk aan de Staten voor te leggen? 
-Hoeveel euro is de afgelopen 15 jaar aan onderzoek 
uitgegeven, en kan dit bedrag worden afgezet tegen de 
beoogde project kosten (exclusief onderzoekskosten 
natuurlijk)? 

Wij zijn op dit moment druk bezig met het uitwerken en 
onderzoeken van de mogelijke oplossingen voor de 
problematiek op dit punt. Het betreft een complexe situatie 
waarbij er aan de verschillende opties heel wat haken en ogen 
zitten. Ondertussen werken wij ook aan de realisatie van korte 
termijn maatregelen op deze locatie. De mogelijke structurele 
oplossingen zijn kostbaar en moeten toekomstbestendig zijn, 
een gedegen uitwerking en toetsing daarvan is dan van groot 
belang. Er is de afgelopen jaren minder dan €100.000 euro 
aan onderzoek uitgegeven. De beoogde projectkosten liggen 
tussen de €3 en €10 miljoen. 

VVD Bijlage 
1: MIP 
/ MOP 
– P 67 

Wat behelst het project Vervanging N402, Traject 87 
Loenersloot? Wij kennen geen N402 bij Loenersloot. 

Correct, hier had Loenen aan de Vecht moeten staan. 

Fvd 19 De ratio weerstandsvermogen blijft hoog. Waarom kiest GS 
er niet voor om in deze economische zware tijden om de 
ratio te laten dalen en meer te investeren om de gevolgen 
van corona tegen te gaan?  

Het rijk heeft, om de economie draaiende te houden, 
omvangrijke steunpakketten opgezet, ook gemeenten hebben 
maatregelen getroffen en de provincie neemt aanvullend 
hierop maatregelen. Om te bepalen welke maatregelen 
genomen moesten worden, heeft GS gemonitord en zijn er 
veel contacten met gemeenten, bedrijven en instellingen over 
de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst. De 
huidige bedragen zoals opgenomen in de zomernota en nog 
op te nemen in de begroting 2021 zijn gebaseerd op 
inschattingen naar aanleiding van deze diverse contacten en 
monitoring. Zo wordt in 2020 bijvoorbeeld 3,25 miljoen uit de 
algemene reserve gehaald om de negatieve effecten van de 
coronacrisis te bestrijden ten behoeve van het programma 
cultuur en erfgoed en is er een voorstel opgenomen om 0,75 
miljoen toe te kennen aan het programma Economie. 
Daarnaast zijn door de corona-crisis ontstane risico’s 
opgenomen in het risicomanagementsysteem van de provincie 
en daarmee afgedekt via het weerstandsvermogen. Hoewel we 



niet weten wat de effecten precies zullen zijn op de langere 
termijn, achten we de maatregelen zoals genomen passend bij 
de huidige inzichten. 

 
Insteek van GS is steeds geweest om haar hulp in aanvulling 
op die van Rijk en gemeenten te doen. De financiele 
steunmaatregelen zijn daardoor gericht op provinciale 
kerntaken. Ondersteuning is waar mogelijk gedaan binnen de 
bestaande programma’s (geldt oa grotendeels voor economie). 
Ook heeft dit zich vertaald in extra middelen voor cultuur, maar 
bijvoorbeeld ook het project VRT. Alle op dit moment beoogde 
bijdragen zijn geraamd in de begroting. Financiele risico’s 
bijvoorbeeld ten aanzien van onze OV-exploitatie moeten 
gedekt worden uit de algemene middelen ogv de opgestelde 
risicocalculaties. 

Fvd 25 Hier wordt gesproken over garantstelling of afnamegaranties 
voor het afdekken van financiele risico’s bij bouwprojecten. 
Waarom is dat nodig in een tijd waar er grote woningtekorten 
zijn en elke nog niet gebouwde woning al verkocht is? 

Het realiseren van complexe binnenstedelijke 
woningbouwlocaties kan financiële risico’s opleveren 
bijvoorbeeld door het afhankelijk zijn van een 
bestemmingswijziging en/of de uitplaatsing van bedrijven. 
Het is altijd maatwerk of een bepaalde garantstelling t.b.v. een 
partij het juiste instrument is om het knelpunt op te lossen. Het 
is inderdaad zo dat een afnamegarantie in deze woningmarkt 
nu niet voor de hand ligt, maar dat kan zo maar veranderen. 
 

Fvd 29 Bij 4.2.2.1 staat een wat warrig verhaal. De 125 ha wordt wel 
gerealiseerd maar er is nu een achterstand bij de realisatie 
maar die wordt dan toch weer bereikt maar het is ook 
afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaren. Wat 
wil GS hier nu precies zeggen?  

Omdat we bij natuurrealisatie werken met vrijwillige 
grondverwerving kan nu nog niet met zekerheid gezegd 
worden dat de 125 ha in 2020 ook daadwerkelijkheid gehaald 
gaat worden, doordat grondeigenaren toch niet of pas later 
willen verkopen of doordat er nog discussie is over de 
voorwaarden voor de verkoop de provincie.   

Fvd 31 Voor huisvesting van Bij12 moet rekening worden gehouden 
met een jaarlijkse toename van de aan de provincie Utrecht 
toegedeelde kosten. Hoe komt dit zo? En waarom een 
toename elk jaar voor huisvesting?  

Voor BIJ12 moet een nieuwe huisvesting worden gevonden Dit 
vanwege zowel het niet meer kunnen huisvesten van de 
medewerkers als het niet kunnen voldoen aan de vraag van de 
provincies naar vergaderruimte. Dit brengt hogere huurkosten 
met zich mee. De gebruikte formulering suggereert dat er 
jaarlijks een groei is in onze bijdrage voor de huisvesting. 
Bedoeld wordt dat er een toename is tov onze jaarlijkse 
bijdrage voor de huisvesting. Dit is jaarlijks eenzelfde bedrag.   
Overigens heeft de coronacrisis het vraagstuk in een nieuw 
perspectief geplaatst. De nieuwe werkelijkheid zal – ook na de 
Coronacrisis – andere eisenstellen aan zowel het kantoor als 
de vergaderfaciliteiten van BIJ12 (meer plaats en 
tijdonafhankelijk werken, meer aandacht voor hygiëne en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gezondheid, etc.). Afhankelijk van een bestuurlijk besluit in 
2020 wordt in 2021 opnieuw bekeken hoe invulling wordt 
gegeven aan de toekomstige huisvesting van BIJ12. Daarbij 
komt een nieuwe kostenberekening. 
 

Fvd 33 De POP3 lasten fysieke investeringen stijgen met 
€3.450.000,- Waar komt dit opeens vandaan? En wat houdt 
dit bedrag in?  

Januari 2020 is het Programmaplan AVP 2020 vastgesteld. 
Hierin zijn de middelen voor realisatie van de landbouwopgave 
begroot, waaronder €3.450.000 voor fysieke investeringen. 
Oorspronkelijk was €750.000 opengesteld voor fysieke 
investeringen. Omdat de regeling zwaar was overtekend 
hebben wij besloten om met €2.500.000 te overprogrammeren 
op deze regeling. Dit betekent dat deze  gedekt wordt uit de 
verwachte vrijval van het POP3 programma. U bent hierover 
geïnformeerd met Statenbrief  
2019RGW112. Hoewel de subsidies zijn aangevraagd in 2019, 
zijn de beschikkingen verstrekt in 2020. Daarom worden deze 
middelen in 2020 geprogrammeerd.  
 

Fvd 44 Er wordt dit jaar €11,5 miljoen meer aan onderhoud 
uitgegeven. Waar komt deze forse verhoging vandaan en is 
deze verhoging incidenteel of structureel? 

Het hogere bedrag is voor een aanzienlijk deel het gevolg van 
het over de jaargrens schuiven van een aantal 
werkzaamheden die in 2019 niet afgerond konden worden. 
Daarnaast is het zo dat de storting in de reserve een constante 
is maar dat de uitgaven hieruit kunnen en mogen fluctueren. 
Het ene jaar is er meer onderhoud nodig dan het andere. Wij 
sturen erop om met de fluctuaties binnen de reserve te blijven. 

Fvd 50 Er valt €2 mln. vrij omdat de kosten voor de restauratie van 
de Dom toren in 2019 vallen. Deze worden toegevoegd aan 
het Weerstandsvermogen. Waarom blijven deze middelen 
niet beschikbaar voor het behoud van het erfgoed? 
Bijvoorbeeld voor de restauratie van de kades in de Utrecht?  

Deze € 2 mln is in 2019 uitgegeven en ten laste van het 
jaarrekeningsaldo gebracht. Daarmee kan de raming 2020 
vrijvallen ten gunste van de algemene middelen en wordt het 
bedrag meegenomen in de beschikbare algemene middelen 
voor de Begroting 2021. 



Overige opmerkingen: 

Opmerkingen zomernota onderdeel NDFF pagina 31. 

In de definitieve zomernota staat dat wij de toename in de bijdrage voor de NDFF binnen onze budgetten kunnen opvangen. Hier is een essentiële tussenzin weggevallen. Het 

opvangen voor de verhoging gold alleen voor de bijdrage in 2020 (€ 38.805). In het kader van de begroting is daarna deze zomer met de gedeputeerde afgesproken dat wij ook 

de verhoging in 2021 binnen de begroting (biodiversiteit) zullen opvangen. Voor de bijdrage in de jaren daarna moet een voorstel in de kadernota 2022 – en verder worden 

ingebracht.  

Voorgestelde formulering in de zomernota: 

“Voor de jaren 2020 en 2021 kan dit worden opgevangen binnen 

het bestaande budget”. 

 

 

 


