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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Milieu en Mobiliteit Informatief van 
26 juni 2019 
 
Voorzitter:  
mw. A.C. Boelhouwer 
 
Aanwezig: 
Mw. mr.drs. H.G.J. Bruins Slot (gedeputeerde), ir. H.P. van Essen (gedeputeerde), ir. R.G.H. van 
Muilekom (gedeputeerde), A.J. Schaddelee (gedeputeerde), J.J. Bart (GroenLinks), P.D.M. Bauduin 
Msc (FvD), S.A. Berlijn (FvD), mw. G. Bikker (CDA), mw. H. Bittich (DENK), mw. H. Chidi (D66), G. 
Çoban (DENK), mw. F. Demir (DENK), H. van Déun (PVV), A. Donker (SGP), M.J.E. Eggermont (SP), mw. 
H.F. de Groot (50PLUS), mw. N. de Haan (ChristenUnie), J.A. de Harder (ChristenUnie), F. Hazeleger 
(SGP), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), mw. drs. J.P. d’Hondt (PvdA), drs. C. de Heer (ChristenUnie), mw. 
M. de Jong (GroenLinks), drs. E.A. Kamp (D66), mw. H.M. Lejeune (PvdA), drs. A. Mourik-Geluk (CDA), 
ing. D.A. Oude Wesselink (GroenLinks), mw. H.J. Rikkoert MSc (ChristenUnie), A.G. van Schie (VVD), E. 
Strandstra LLB ( PvdD), drs. W.J. Ubaghs (PVV), mw. mr. S.F. van Ulzen (VVD), mw. L.E. Veen (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
dr. R.J. Poort (adjunct-griffier), W. Voorneman-Rikkers (verslag) 
 
 
1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering.   
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. VTH EN MILIEU 
3.1 SB Ondertekening green deal zeevaart, binnenvaart en havens. 
Opgewaardeerd door GroenLinks 
 
De heer Bart merkt onder verwijzing naar de bij de agenda gevoegde vragen van GroenLinks op dat 
de doelen voor 2025 wat vaag zijn opgesteld. De vraag is wat daaronder moet worden verstaan. Op 
deze manier is niet echt te controleren of de provincie in 2024 al dan niet op koers ligt.  
 
Mevrouw Chidi deelt mede dat D66 zich aansluit bij de vragen van GroenLinks. 
In het verslag staat dat een aantal provincies w.o. Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel wel al een 
actief beleid voert op de verduurzaming van de binnenvaart. Geïnformeerd wordt of bij voornoemde 
provincies expertise kan worden gehaald. Voorts is de vraag of de provincie hierin nu achterloopt of 
dat daarin een inhaalslag zit.   
Voorts staat in het stuk dat de provincies hun rol in deze autonoom gaan bepalen. Gelet op het feit 
dat de Green Deal al op 11 juni jl. is getekend, acht D66 dit erg vrijblijvend. Geïnformeerd wordt wat 
de rol van de provincie Utrecht is en hoe deze zal worden ingevuld in de Stuurgroep. De vraag is wat 
de lijn van de provincie Utrecht anders wordt dan de zaken die al worden genoemd zoals 
verduurzaming binnenvaart, hoe dit wordt opgepakt en wat hiervoor het budget is.   
De Stuurgroep zal minimaal twee keer per jaar bij elkaar komen. Dit lijkt D66 erg weinig om sturing te 
geven aan een dergelijke grote Deal.  
De voorzitter merkt op dat D66 thans, zonder om opwaardering te hebben gevraagd, erg veel vragen 
stelt. Dat is niet conform de afgesproken werkwijze, maar met name niet handig omdat het College 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM114-01-Statenbrief-ondertekening-green-deal-binnenvaart.pdf
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zich hierop niet heeft kunnen voorbereiden. Afgewacht moet derhalve worden of de vragen nu 
kunnen worden beantwoord; anders volgt dit schriftelijk.   
 
Gedeputeerde Schaddelee merkt op dat sprake is van een mooie Green Deal, waarin met veel 
partners wordt afgesproken waarom en wat er zal worden aangepakt rond de verduurzaming van de 
binnenvaart. De vervolgvraag is hoe dat zal worden gedaan. In de komende periode zal dit nader 
worden uitgewerkt in overleg met partners in de provincie die hiermee bezig zijn. Het is spreker 
bekend, dat andere provincies w.o. Overijssel hier al redelijk ver mee zijn. Hij ziet er derhalve naar uit 
om met die provincies kennis te gaan delen. Het budget is al deels geregeld in de Uitvoeringsagenda 
gezonde lucht regio Utrecht.   
 
Mevrouw Hoek memoreert dat het IPO het onderwerp varend ontgassen heeft opgepakt. 
Geïnformeerd wordt hoe dit staat in relatie tot dit onderwerp.  
 
De heer Bart informeert wat precies het doel is.  
 
De heer Strandstra sluit zich aan bij de vraag van GroenLinks. Geïnformeerd wordt of het College 
bereid is met een voorstel te komen hoe hiermee aan de slag wordt gegaan in de zin van welke 
maatregelen er precies worden voorgestaan. Dit biedt de Staten een mogelijkheid dit te monitoren 
en halfjaarlijks of jaarlijks met elkaar te spreken over de voortgang. In het kader van maatregelen 
denkt de PvdD bv. aan het verder faciliteren van groene walstroompunten.   
 
Mevrouw Chidi memoreert dat de vragen van D66 m.n. over de rol van de provincie gaat en wat de 
Stuurgroep precies gaat inhouden. 
 
Mevrouw Bikker sluit zich aan bij de vraag van 50PLUS in de zin van wanneer er iets wordt gedaan 
aan het varend ontgassen.  
 
Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat aan de uitwerking van de thans gestelde vragen wordt 
gewerkt. In de Green Deal staan voor 2030 en 2050 doelen gesteld. De vraag is hoe naar die doelen 
zal worden toegewerkt. Of het bv. een curve of rechte lijn wordt, hangt af van hoe dat met elkaar zal 
worden uitgevoerd. Daar moet de provincie zich nog over buigen. Dat is ook precies de rol van de 
Stuurgroep. De provincies trekken met elkaar op om te kijken hoe de matregelen, die op dat punt 
worden uitgevoerd, kunnen worden versterkt. Groene walstroom kan daarvan een onderdeel zijn. 
Over het varend ontgassen zijn eerder discussies gevoerd in de commissie. Op een gegeven moment 
deed zich het probleem voor dat voor de ene provincie wel en de andere provincie geen verbod op 
varend ontgassen gold. Dat is de reden dat dit thans op IPO-niveau wordt behandeld. In IPO-verband 
zullen daarover afspraken worden gemaakt. De stand van zaken is spreker op dit moment niet 
bekend; hij zegt toe dit te zullen nagaan.   
Over de voortgang van de Green Deal zullen de Staten in ieder geval worden geïnformeerd via de 
P&C-cyclus. Zodra er sprake is van een uitvoeringspakket zullen de Staten hierover uiteraard 
eveneens worden geïnformeerd.  
Desgevraagd door de her Strandstra antwoordt spreker er nog geen zicht op te hebben wanneer het 
uitvoeringspakket gereed is. De maatregelen zijn nog in ontwikkeling. Hij zegt de Staten toe aan het 
eind van dit jaar te zullen informeren over de stand van zaken.  
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De heer Bart merkt op dat de Stuurgroep al snel na de ondertekening van de Green Deal wordt 
ingesteld. Op grond daarvan hoopt GroenLinks dat de Staten toch wel iets eerder dan eind 2019 een 
eerste update kunnen krijgen over de uitvoering en de verdere ontwikkelingen.  
Gedeputeerde Schaddelee licht toe dat de Stuurgroep twee keer per jaar bij elkaar komt. Zoals 
gezegd is bekend dat Zuid-Holland en Overijssel verder zijn dan Utrecht. De vraag is hoe daarmee zal 
worden omgegaan. Op grond hiervan kan spreker niet toezeggen de Staten eerder dan eind 2019 van 
een update te voorzien.  
De heer Strandstra informeert of het College eind 2019 dan wel concreet kan aangeven wat de 
provincie m.n. in de komende vier jaar wil doen.  
Gedeputeerde Schaddelee zegt toe te zullen proberen de Statten daarin eind 2019 inzicht te bieden. 
Hij belooft echter geen kant en klaar plan met alle stappen. Het lijkt hem wel gewenst dat eind 2019 
duidelijk is waar naartoe wordt gewerkt en hoe.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
3.2 Memo GS betreffende tussenstand dossier Van de Groep 
Opgewaardeerd door ChristenUnie, PVV, VVD en SGP 
 
De heer De Harder memoreert dat veel Statenleden de bewonersbijeenkomst in Bunschoten hebben 
bijgewoond; er heerst veel onrust en wantrouwen. Op grond hiervan pleit de ChristenUnie ervoor de 
bewoners te betrekken bij de opzet van het gezondheidsonderzoek. Geïnformeerd wordt hoe andere 
fracties hier tegenover staan. 
De overige vragen van de ChristenUnie luiden als volgt: 

- wanneer is de nieuwe vergunning te verwachten; 
- wordt bij het gezondheidsonderzoek rekening gehouden met een mogelijk grote diversiteit 

aan grondstoffen en zo ja, hoe; 
- In het klachtenprotocol staat dat de toezichthouder gedurende het tijdsbestek van  

tenminste een kwartier langdurig of herhaaldelijk in vleugen de geur moet waarnemen. Is 
dat kwartier standaard bij dit soort toezicht of is dat afgestemd op de klachten en ervaringen 
van omwonenden; 

- het memo sluit met het klachtenpatroon. Hoe verhoudt dit zich tot de afgelopen jaren?  
 
De heer Van Déun merkt op dat er een gezondheidsonderzoek gaat plaatsvinden op basis van de 
uitstoot en mogelijke gevolgen daarvan op de gezondheid. De PVV pleit daarnaast voor een 
statistisch medisch- en psychisch-sociaal onderzoek naar in Bunschoten meer voorkomende 
ziektebeelden dan in de rest van Nederland, de oorzaken hiervan en of dit kan worden gelinkt aan 
Van de Groep.    
Overigens sluit de PVV zich aan bij het betoog van de ChristenUnie over het betrekken van de 
bewoners bij dit onderzoek.   
 
Mevrouw Van Ulzen zet uiteen dat het de VVD verheugt dat hierbij medewerkers betrokken zijn die 
bekend zijn met de lokale situatie, specifieke geuren kunnen herkennen en kunnen onderscheiden 
naar de specifieke bronnen. 
Namens de VVD stelt spreekster de volgende vragen. 

- weten de bewoners ook dat er vanaf elke 3e melding binnen 8 uur op locatie gecontroleerd 
gaat worden;  

- hoe, wanneer en met wie wordt er gecommuniceerd bv. over het gezondheidsonderzoek; is 
dit bekend bij het College van Bunschoten;  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:45/2019MM117-Memo-GS-betreffende-tussenstand-dossier-van-de-Groep.pdf
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- hoe moet de zin uit het Coalitieakkoord over biomassa worden gezien in relatie tot dit 
dossier? 

 
De heer Hazeleger informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de beslissing over het door 
Van de Groep ingediende bezwaar.   
In het voorliggende memo staat dat 21 klachten zijn gevalideerd als zijnde een terechte klacht. Als 
het College daarvan overtuigd is, moet het toch mogelijk zijn dit staande te houden bij de rechter. De 
vraag is waar precies het verschil van inzicht zit tussen de rechter en GS.  
In het verleden heeft Van de Groep een plan gelanceerd voor de bouw van een afgesloten met colt 
techniek ingerichte hal waar vrachtauto’s geladen/gelost worden. Geïnformeerd wordt naar de stand 
van zaken.  
 
De heer Strandstra memoreert dat de PvdD dit onderwerp eerder heeft geagendeerd. De PvdD sluit 
zich aan bij alle gestelde vragen.  
 
Gedeputeerde Schaddelee zet uiteen dat over dit dossier, dat al heel lang loopt en iedere keer weer 
een zorgelijke wending neemt, al veel met elkaar is gesproken.  
De vraag, hoe de zin in het Coalitieakkoord over biomassa moet worden gezien in relatie tot dit 
dossier, vindt spreker lastig omdat het oordeel dan zou worden opgehangen aan één casus dat ook 
nog eens negatief uitpakt. In de visie van spreker weerspiegelt dit dossier niet het beeld van de hele 
sector. Er zijn in Nederland voorbeelden van biomassacentrales waarover geen klachten zijn, zeker 
niet van dit kaliber. Op grond hiervan is het College ervan overtuigd dat het in dit dossier beter kan 
i.c. op een manier dat dit tot minder geurhinder leidt.  
De provincie heeft begrip voor de gevoelens van de bewoners. Dat is ook de reden dat er een link 
wordt gelegd naar gezondheid en er steeds strakker wordt gehandhaafd.  
Het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s bestaat uit twee fases. Eerst wordt een emissieonderzoek 
uitgevoerd middels luchtmonsters bij de pijp. Op basis van de analyses daarvan worden de 
gezondheidsrisico’s ingeschat. Vervolgens wordt een blootstellingsonderzoek op leefniveau 
uitgevoerd; in overleg met de GGD wordt bepaald op welke stoffen. Voor dit onderzoek worden 
omwonenden geselecteerd die zelf met geprepareerde monstersets luchtmonsters gaan nemen op 
de momenten dat zij stankoverlast ervaren. Die luchtmonsters worden geanalyseerd op stoffen die 
mogelijk gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken. Hierover is de provincie niet alleen met de 
bewoners in gesprek maar ook met het actiecomité.  
De heer De Harder informeert of de bewoners weten op welk moment de monsters voor het 
emissieonderzoek worden genomen. Op de bewonersavond was veel onrust over de grote diversiteit 
stoffen die worden vergist.  
Voorts is de vraag of Van de Groep op de hoogte is van het moment dat de monsters worden 
genomen. Voorkomen moet worden dat hiermee kan worden gemarchandeerd. Van belang is dat de 
bewoners het vertrouwen hebben dat het onderzoek zuiver gebeurt.  
Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat de bewoners zorgvuldig worden geïnformeerd over de 
twee fases en de manier waarop dit zal worden uitgevoerd.    
Ook al zou uit het onderzoek komen dat een bepaalde ziekte statistisch meer voorkomt dan in 
andere delen van Nederland dan is het nog heel lastig om in deze de link te leggen met Van de 
Groep, 
De heer Van Déun bevestigt dat het moeilijk is om het causaal verband tussen dat ziektebeeld en Van 
de Groep vast te stellen, maar een dergelijk onderzoek zou veel onrust wegnemen. De PVV stelt 
overigens voor dit onderzoek naast het emissieonderzoek te doen.  
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Gedeputeerde Schaddelee verwacht in algemene zin dat uit een dergelijk onderzoek altijd 
afwijkingen zullen komen. In dit geval zouden die vervolgens moeten worden gerelateerd aan iets 
dat op één specifieke locatie in die gemeente plaatsvindt. Dat is lastig. Het lijkt hem zuiver vast te 
houden aan het onderzoek zoals voorgesteld. Daarmee wordt op stofniveau geanalyseerd waar het 
om gaat en wat voor impact dat heeft op de gezondheid.  
De heer Van Déun merkt op dat er veel ziektebeelden zijn waarvan de oorzaak niet bekend is en die 
niet direct te relateren zijn aan stoffen.  
Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat dit precies de reden is dat in zijn visie in Bunschoten niet op 
ziektebeeldniveau moet worden onderzocht. Dat is niet te relateren aan wat er bij Van de Groep 
gebeurt.  
De heer Van Déun merkt op dat de PVV hierover van mening verschilt met het College.  
Gedeputeerde Schaddelee vervolgt dat, naast de bewoners, over het gezondheidsonderzoek ook 
contact wordt onderhouden met het College van B&W en andere partijen die daarbij van belang zijn.   
Op het punt van de handhaving, dat overigens al jaren gebeurt, betracht de provincie zorgvuldigheid. 
Geconcludeerd is echter dat de manier van handhaving de provincie niet veel verder brengt. Dat 
heeft o.a. te maken met de weging van het aantal klachten. De rechter stelt dat in Nederland een 
bedrijf af en toe mag stinken. Het juridische proces, dat is doorlopen, leert dat de norm in de 
vergunning te ruim is; daarom wordt toegewerkt naar een strakkere norm.   
De heer Hazeleger geeft aan dat de SGP heeft begrepen dat het bedrijf een bepaald percentage van 
de tijd mag stinken. Op grond van het feit dat bewoners aangeven dat het er nagenoeg altijd stinkt, 
vraagt de SGP zich af of ooit is overwogen de klachten niet af te wachten maar de RUD daar een 
langere tijd achter elkaar te laten controleren. De SGP sluit niet uit dat in dat geval kan worden 
vastgesteld dat het toelaatbare percentage stank wordt overschreden.   
Mevrouw Chidi heeft begrepen dat de vergunningsvoorschriften niet afdoende zijn om adequaat te 
kunnen handhaven.  
Gedeputeerde Schaddelee licht toe dat de provincie naar aanleiding van de feedback van de rechter 
stelt dat adequaat handhaven lastig is op basis van de huidige vergunning. Op grond hiervan wordt 
toegewerkt naar een nieuwe vergunning met een nog strakkere geurcontour.  
Spreker vreest dat de RUD wordt overvraagd met het voorstel van de SGP. Hij kan wel melden dat 
thans wordt gewerkt aan een handhavingstraject waarbij de provincie meer proactief gaat optreden. 
Tot nu toe werd geacteerd zodra er drie klachten waren ontvangen en werd bekeken of die klachten 
konden worden gevalideerd. Besloten is niet meer te wachten tot er klachten komen maar 
regelmatig onaangekondigd te controleren.  
Het laatste verheugt de SGP, aldus de heer Hazeleger. De SGP houdt echter zorgen over de aanpak. 
De vraag is of deze effectiever zal zijn in het geval van de nieuwe vergunning. Dat wordt met 
belangstelling afgewacht.    
Met betrekking tot de vraag over de bouw van een overkapte hal licht gedeputeerde Schaddelee toe 
dat ervoor is gekozen eerst dit traject te doorlopen, omdat er op dit moment geen draagvlak is om 
toe te werken naar het afgeven van allerlei vergunningen voor een nieuwe hal.  
 
De heer De Harder memoreert dat de ChristenUnie een aantal concrete vragen heeft gesteld waarop 
nog geen antwoord is gegeven. Een van die vragen is wanneer de nieuwe vergunning kan worden 
verwacht; een andere vraag of in het gezondheidsonderzoek rekening wordt gehouden met de 
diversiteit aan stoffen waarmee wordt vergist. De verschillende grondstoffen kunnen nl. tot 
verschillende klachten leiden en derhalve verschillende gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.    
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Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat alle stoffen in het onderzoek worden meegenomen 
(stoffen die het terrein opkomen, die uit de pijp komen en die door bewoners zelf worden 
bemonsterd).  
In verband met de nog lopende BIBOP-procedure kan spreker nog niet aangeven wanneer de nieuwe 
vergunning zal worden afgegeven.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
4. MOBILITEIT 
4.1 Paper en begeleidende brief Mobiliteitsalliantie  
Opgewaardeerd door de PvdA 
 
Vooruitlopende op de behandeling van dit onderwerp hecht mevrouw De Haan eraan de volgende 
procedurele vraag aan de orde te stellen. Op de agenda zijn de gestelde vragen zichtbaar. Er is echter 
ook al een uitgebreide beantwoording toegezonden, die niet bij de agenda is gevoegd. De vraag is of 
de discussie over dit onderwerp nu wordt gestart vanaf het begin of wordt vervolgd daar waar de 
beantwoording nieuwe vragen oproept.  
In algemene zin informeert spreekster of het mogelijk is dit te stroomlijnen in de zin dat de 
antwoorden op de gestelde vragen eveneens op de agenda in beeld worden gebracht.  
De voorzitter vindt dit een goede suggestie.  
In het voorliggende geval laat spreekster het aan de PvdA over waar zij de inbreng wil oppakken.  
 
Mevrouw d’Hondt meent over dit onderwerp nog geen beantwoording op de technische vragen te 
hebben gezien, maar mogelijk is dit haar ontgaan.     
Spreekster zet uiteen, dat de geagendeerde brief van de Mobiliteitsalliantie van 29 april jl. dateert. 
Op 12 juni jl. is deze alliantie echter met haar ‘Deltaplan 2030’ naar buiten gekomen met meer 
concrete plannen voor een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Daarin wordt een aantal concrete 
maatregelen genoemd voor de regio Utrecht zoals een ‘smart bus’ tussen Utrecht en Breda en een 
tram/fietstunnel door de Utrechtse binnenstad. 
De PvdA informeert hoe het College de voorstellen van de Mobiliteitsalliantie waardeert; in hoeverre 
deze aansluiten bij het Coalitieakkoord en de plannen in het kader van U Ned. Voorts is de vraag of er 
een indicatie kan worden gegeven van de omvang van de investeringen voor de provincie Utrecht 
indien deze plannen worden gerealiseerd en in hoeverre de middelen binnen het meerjarig 
Mobiliteitsprogramma hiervoor toereikend zouden zijn.  
 
Gedeputeerde Schaddelee onderschrijft dat de voorstellen van Mobiliteitsalliantie interessant zijn. 
De plannen sluiten voor een deel aan bij het Coalitieakkoord en de wensen die in de regio leven om 
bepaalde stappen te zetten. Het wordt in die zin m.n. gezien als een heel inspirerend document i.c. 
een handreiking vanuit de sector om over dat soort zaken in gesprek te gaan. 
De ‘smart bus’ is een interessante optie, die goed zou kunnen worden ingezet op trajecten waar nu 
geen spoor is maar wel een robuuste OV-verbinding wordt voorgestaan. Hierbij wordt bv. gedacht 
aan Breda – Utrecht met wellicht een doortrekking naar Almere. Met het Rijk en mede 
concessieverleners op dat traject wordt onderzocht of een dergelijke optie mogelijk is. De provincie 
Noord-Brabant is daarvan de trekker.  
De tram/fietstunnel door de Utrechtse binnenstad is een optie die een enorme impact heeft op de 
hele infrastructuur in de stad. Het is wel het soort maatregelen die in U Ned worden overwogen om 
te kijken hoe m.n. het Centraal Station kan worden ontlast. Over de concrete invulling is nog heel 
veel overleg nodig; de ideeën van de Mobiliteitsalliantie zijn in dat kader een mooie inspiratiebron.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:45/2019MM104-01-Paper-en-begeleidende-brief-Mobiliteitsalliantie.pdf
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Op dit moment is er in deze nog geen sprake van concrete reserveringen op middelen. 
 
De heer Van Schie stelt dat het idee van een tram/fietstunnel onder de binnenstad volstrekt 
onrealistisch is. Voordat een dergelijke tunnel is gerealiseerd, is de provincie 45 jaar en vele 
miljarden euro verder.   
 
De heer Berlijn is van mening dat de VVD op de feiten vooruitloopt. Hij memoreert dat FvD al enkele 
weken geleden heeft aangeven er voorstander van te zijn om te kijken naar ondergrondse 
mogelijkheden. Dat sluit aan bij het document van de Mobiliteitsalliantie. De techniek is inmiddels 
zover gevorderd, dat het geen 45 jaar hoeft te duren om een dergelijke tunnel aan te leggen.   
Spreker memoreert dat gedeputeerde Van Essen enkele weken geleden al heeft toegezegd om de 
optie ondergronds serieus te gaan onderzoeken. De vraag is in hoeverre dit nu ook serieus wordt 
meegenomen.   
 
Gedeputeerde Schaddelee staat op het standpunt dat de mobiliteit in de regio wel dit soort out of 
the box ideeën nodig heeft. Als de provincie het blijft doen op de manier, zoals dit al heel lang 
gebeurt, komt zij niet veel verder. Een en ander kan nog wel worden geoptimaliseerd, maar er zal 
verder moeten worden nagedacht. Bij dit soort processen is 45 jaar dan precies de scope. Het gaat 
over de vraag waar de provincie wil staan in 2050. In die zin is het heel goed om na te denken over 
wat de eerste 45 jaar niet kan maar wellicht over 45 jaar wel.  
 
De heer Eggermont hecht eraan dat het belang van het OV en de ontlasting van het CS wel voorop 
blijven staan en niet de belangen van de bouwwereld. De SP verwacht dat een tunnel onder de stad 
eerder tot een versterking dan een afzwakking van het huidige probleem zal leiden. De SP pleit 
ervoor dit mee te nemen in de denkrichtingen.  
 
Het verheugt de heer Berlijn dat gedeputeerde Schaddelee enthousiast is om ondergronds te kijken. 
De FvD is inmiddels redelijk ver met een eigen onderzoek hiernaar en kondigt aan in deze binnenkort 
met een uitgebreide motie te zullen komen. FvD hoopt medestanders te vinden voor deze motie.  
 
Mevrouw d’Hondt geeft aan dat de PvdA de voorstellen van FvD met belangstelling afwacht. De PvdA 
ziet het overigens breed. Wellicht is een kabelbaan of brug over de binnenstad over 45 jaar een 
goede optie.  
  
De heer Van Schie acht een fly-over fietsverbinding over de bestaande vrij liggende HOV baan een 
realistischere optie dan een kilometerlange tunnel onder de archeologie, grachten en alle 
telefoonknooppunten bij de Neude. Spreker is overigens bereid zijn in 30 jaar opgebouwde 
dossierkennis te delen met de FvD.   
De heer Berlijn nodigt de heer Van Schie uit voor een gesprek met echte specialisten op dit gebied.  
Desgevraagd door de voorzitter antwoordt spreker dat andere belangstellende partijen daarbij 
uiteraard mogen aansluiten.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
4.2 SB Vaststelling uitgangspunten OV Tarievenplan 2020 
Opgewaardeerd door de SP, GroenLinks, PVV en 50PLUS   
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM111-Statenbrief-Uitgangspunten-Tarievenplan-Provincie-Utrecht-2020-1.pdf
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De heer Eggermont zet uiteen dat in Nederland de prijs voor het OV in de afgelopen tien jaar veel 
sterker is gestegen dan de lonen. Daarmee wordt het OV voor veel mensen steeds minder 
betaalbaar. Dat is volgens de SP geen goede ontwikkeling. De nu aangekondigde extra verhoging is in 
de visie van de SP ook niet direct nodig. Het heeft vooral te maken met hoe PS middelen vrij weten te 
maken voor OV. Geconstateerd moet worden dat dit de afgelopen jaren niet echt is gestegen. De SP 
staat op het standpunt dat de provincie naar zichzelf moet kijken in plaats van de rekening opnieuw 
bij de reiziger te leggen.   
In de Statenbrief wordt aangekondigd dat de verhoging nodig is vanwege de zorgen rondom de 
betaalbaarheid van het OV-aanbod; dat gaat over de betaalbaarheid voor de provincie. De SP pleit 
ervoor te focussen op het vooropstellen van de betaalbaarheid voor de reiziger.   
 
De heer Oude Wesselink merkt op dat voor GroenLinks niet duidelijk is wat er precies met de 
tariefsverhoging wordt gedaan en op grond daarvan niet kan beoordelen of dit ook echt nodig is.   
In de Statenbrief wordt gesteld dat de kwaliteit in beide concessies omhoog gaat. Dat klinkt op zich 
goed. Daarbij worden verschillende voorbeelden gegeven w.o. de Uithoflijn, U-link. 
Voor GroenLinks is echter niet duidelijk welke kwaliteitsverbetering uit welk potje komt. De vraag is 
bv. of de Uithoflijn alleen maar kan gaan rijden als deze eenmalige tariefsverhoging plaatsvindt.  
Verzocht wordt om een nadere toelichting uit welke potten met geld wordt geput; vanuit de 
jaarlijkse provinciale bijdrage, de tariefsverhoging of de verschraling van lijnen. Voorts wordt 
geïnformeerd of daarin een afweging is gemaakt in relatie tot de motorrijtuigenbelasting. 
De heer Eggermont mist in de opsomming dat PS ook zelf de subsidie kunnen verhogen. 
Geïnformeerd wordt of GroenLinks dit als mogelijkheid ziet. 
De heer Oude Wesselink antwoordt dat hij dit de jaarlijkse provinciale bijdrage heeft genoemd.  
De heer Strandstra wijst op de prijsstijging in het OV terwijl de Opcenten gelijk blijft. Geïnformeerd 
wordt of GroenLinks ook vindt dat een verhoging van de Opcenten moet worden overwogen zodat 
dit eventueel ten gunste kan komen van een verlaging in het OV. Deze vraag wordt eveneens aan het 
College gesteld. 
De heer Oude Wesselink antwoordt dat GroenLinks achter dat idee staat.   
 
De heer Van Déun hoort thans allerlei wensen voorbijkomen waaraan een onderbouwing over de 
betaalbaarheid ontbreekt.  
Het is genoegzaam bekend dat de PVV tegenstander is van een verhoging van de Opcenten.  
De PVV sluit aan bij het betoog van GroenLinks als het gaat over de kwaliteit. De vraag is waarom de 
tariefsverhoging noodzakelijk is, wat de kwaliteitsverbetering inhoudt en hoe die wordt bereikt. 
Wellicht wordt gedacht aan meer camera’s in en buiten de bus, waarvoor de PVV al jaren pleit, 
omdat dit echt bijdraagt aan de veiligheid.  
 
Mevrouw De Groot deelt mede dat 50PLUS gisteren de beantwoording op haar artikel vragen heeft 
ontvangen. Bekeken zal nog worden of hierop in september nader wordt teruggekomen.  
Syntus verwijst naar samenwerking met het U-OV metronetwerk op de Zeistercorridor en naar extra 
vervoer Science Park Utrecht. Gesteld wordt dat deze verbeteringen normaal bij het Syntus-contract 
worden gerealiseerd door besparingen elders in de dienstregeling op dun bezette ritten en 
momenten. Door een eenmalige tariefsverhoging zijn deze besparingen nu niet aan de orde zodat de 
kwaliteit van het gehele netwerk op peil kan worden gehouden.  
Geïnformeerd wordt of dit betekent dat het in het concept Vervoersplan 2020 voorgestelde 
schrappen van bushaltes niet meer wordt uitgevoerd.  
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Voorts is de vraag hoe het College aankijkt tegen een extra prijsverhoging voor de reiziger van 
kilometertarief met 2,1% voor een gemiddelde reis en of die stijging kilometertarief bovenop de 2% 
inflatiecorrectie komt.  
Tot slot informeert 50PLUS of de genoemde maatregelen voor een financiële tegemoetkoming van 
de reiziger met een smalle beurs voor het College een harde voorwaarde is.    
 
Gedeputeerde Schaddelee merkt op dat een tariefverhoging in het OV niet vaak gebeurt in Utrecht. 
Op grond hiervan begrijpt hij dat de thans eenmalige tariefverhoging in deze concessieperiode 
vragen oproept. Hier zit een hele reeks aan afwegingen achter. Een daarvan is dat OV betaalbaar 
moet blijven voor de reiziger. Bij die tarieven moet echter wel een balans worden gevonden tussen 
de betaalbaarheid voor de reiziger en het betaalbaar houden van het OV-systeem. Dat kan niet los 
van elkaar worden gezien. In de afgelopen jaren is gewerkt aan flinke kwaliteitsverbeteringen die dit 
jaar en het komend jaar hun beslag krijgen. Dat rechtvaardigt in de visie van het College een iets 
hoger tarief. De kwaliteitsverbeteringen worden mede bekostigd op basis van voorziene verhoogde 
reizigersopbrengsten.  
De heer Strandstra mist dat de provincie een OV-systeem wil stimuleren omdat het een groot nut 
dient voor de samenleving mede in het kader van de Energie- en Klimaatopgave. De vraag is of het 
OV op grond van het vorenstaande niet betaalbaar moet worden gehouden.  
Gedeputeerde Schaddelee deelt die mening, maar stelt dat het OV met deze verhoging nog steeds 
betaalbaar is. Dat de verhoging pijn doet, is een feit. Daarvoor wordt echter veel teruggekregen. 
Daarbij zei opgemerkt dat Utrecht daarmee qua tarief nog steeds onder het landelijk gemiddelde 
blijft.   
De heer Strandstra merkt op dat het OV relatief duur is indien wordt gekeken naar de verschillen in 
gebruik tussen auto en OV. De vraag is of het College wil inzetten op een verandering in die 
verhouding zodat het OV veel aantrekkelijker wordt dan de auto. Deze beweging draagt daar niet aan 
bij.  
Mevrouw De Groot merkt op dat 50PLUS voorstander is van de kwaliteitsverbeteringen. Zij kan zich 
voorstellen dat afgewogen wordt of dit moet worden doorberekend aan de reizigers of dat het 
budget van de provincie moet worden aangepast.  
Gedeputeerde Schaddelee bevestigt dat er aan verschillende knoppen kan worden gedraaid. Er is nu 
voor gekozen om aan de tarievenknop te draaien. Op een ander moment zou aan de provinciale 
knop kunnen worden gedraaid. Dat vraagt wel dat de provincie daarin extra investeert. De vraag is of 
de provincie dat wil en onder welke voorwaarden. Dat is echter niet iets dat per direct kan worden 
gedaan.  
De heer Donker merkt op dat het hem verontrust dat de PvdD de koe i.c. de auto steeds verder aan 
het uitmelken is. De SGP onderschrijft dat OV een goed middel is. Utrecht kent echter gebieden waar 
het OV ruim onvoldoende is op grond waarvan de SGP op het standpunt staat dat het geld niet direct 
bij de automobilist moet worden weggehaald.  
De heer Strandstra onderschrijft dat tegenover een verhoging van de Opcenten een verbetering van 
het OV in die gebieden moet staan. Dat is eveneens zijn vraag aan het College.  
De heer Van Schie informeert of de PvdD zich realiseert dat als dit ultimo wordt doorgerekend sprake 
is van een verliesmodel. Als er geen automobilisten dus geen Opcenten meer zijn, heeft het OV geen 
inkomsten meer om het OV dat er wel is te bekostigen. De VVD is van mening dat de automobilist 
verantwoordelijk moet worden gemaakt voor zijn auto en de OV gebruiker moet bijdragen aan het 
OV. Er is nu al sprake van een enorme subsidie van de auto naar de bus. De VVD pleit ervoor een en 
ander niet te overdrijven.  
De heer Strandstra wijst erop dat de Opcenten in Utrecht relatief laag is in vergelijking met andere 
provincies. In een tijd, waarin het College in 2024-2025 minder CO2-uitstoot van verkeer voorstaat 
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en de oplossing bij OV ziet, acht de PvdD het gerechtvaardigd de Opcenten in ieder geval te verhogen 
naar het landelijk gemiddelde; wat de PvdD betreft mag dit overigens nog meer worden verhoogd. 
Die verhoging heeft in de visie van de PvdD niet tot gevolg dat er geen auto’s meer kunnen rijden.   
De heer Eggermont wijst erop dat PS aan de knoppen zitten en in deze kunnen beslissen om de 
provinciale bijdrage te verhogen. De dekking daarvan kan in de visie van de SP worden gevonden in 
de door de PvdD voorgestelde verhoging van de Opcenten naar het landelijk gemiddelde. Daarmee 
komt er ruimte vrij om tegemoet te komen aan verbeteringen van het OV in het buitengebied en 
wordt opnieuw een tariefverhoging voor de OV reiziger voorkomen. Hij wijst in deze op de BTW 
verhoging het afgelopen jaar, die weliswaar niet naar het OV is toegegaan maar wel door de reiziger 
wordt gevoeld.     
Gedeputeerde Schaddelee benadrukt nogmaals dat de afgelopen jaren en ook dit jaar nog flink is 
geïnvesteerd in kwaliteitsverbeteringen in het OV. Ter illustratie wijst hij op de extra investering in de 
Uithoflijn waarvan vele OV-reizigers straks profijt zullen hebben.     
Juist om de betaalbaarheid voor de reiziger te waarborgen zijn in het Tarievenplan drie maatregelen 
aan elkaar gekoppeld nl. de tariefverhoging, gratis OV voor ouderen, een spits-dal differentiatie.   
 
De heer Oude Wesselink informeert of als iets is te zeggen over waaraan wordt gedacht bij een spits-
dal differentiatie.   
 
De heer Strandstra memoreert zijn vraag over de heffing van de Motorrijtuigenbelasting.   
Aangegeven wordt dat een kwaliteitssprong logischerwijs leidt tot een prijsstijging in het OV. De 
vraag is of ook niet heel veel is geïnvesteerd in asfalt, waarbij geen sprake is geweest van een 
prijsstijging.  
 
Mevrouw De Groot herhaalt de vraag van 50PLUS of de financiële tegemoetkoming van de reiziger 
met een smalle beurs een harde voorwaarde is voor het College.  
 
De heer Kamp informeert wat er zal worden gemist als de tariefverhoging niet doorgaat.   
Op het Vervoerplan 2020 is nogal wat kritiek als het gaat om verschraling van de lijnen. D66 vindt de 
tariefverhoging daardoor moeilijk uit te leggen. In het kader van verwachtingenmanagement acht 
D66 communicatie in deze richting vaste OV reizigers van belang.  
D66 heeft begrepen dat er ook advies wordt gevraagd aan het consumentenplatform. D66 gaat er 
vanuit dat dit geen bindend advies is. Geïnformeerd wordt naar de status van een dergelijk advies als 
het gaat om de tariefverhoging. D66 vraagt zich af of de reizigers zelf hierover iets te zeggen hebben.  
De heer Strandstra informeert of D66 bereid is om het gat, dat ontstaat als de tariefverhoging niet 
door gaat, te vullen met een verhoging van de Opcenten.   
De heer Kamp merkt op dat D66 niet heeft gevraagd naar het opvullen van een gat. De vraag is wat 
er zou worden gemist als de tariefverhoging niet doorgaat.  
De heer Strandstra informeert of D66 voorstander is van het verhogen van de Opcenten ten gunste 
van de prijs in het OV. 
De heer Kamp antwoordt dat het verhogen van de Opcenten geen doel op zich is. Voorts zij 
opgemerkt dat D66 in deze vasthoudt aan de afspraken in het Coalitieakkoord.   
 
De heer Van Déun heeft, behalve de Uithoflijn, niet echt een antwoord gehoord op de vraag wat nu 
die kwaliteitsverbeteringen zijn. Daarbij is de vraag of de Uithoflijn een tariefverhoging van 4% 
rechtvaardigt. De Uithoflijn zal slechts 6 keer rijden; in het Vervoerplan staat dat dit hoogstens 12 
keer zal zijn, terwijl 16 keer was voorgehouden.  
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Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat PS feitelijk gaan over de financiering van maatregelen en 
daarmee of bv. de Opcenten moeten worden verhoogd.  
De kwaliteitsverbeteringen zijn niet alleen op het gebied van veiligheid maar bv. ook door 
investeringen in extra (emissievrije) bussen en de Uithoflijn. De Uithoflijn gaat volgend jaar 12 keer 
rijden. Dat is genoeg om buslijn 12 te vervangen; 16 keer is de maximale capaciteit waar naartoe zou 
kunnen worden gewerkt.   
De heer Van Déun wijst erop dat op de website van de Uithoflijn nog steeds staat dat er 16 keer zal 
worden gereden.  
Gedeputeerde Schaddelee kondigt aan dat de Staten morgen een Statenbrief ontvangen met 
uitgebreide informatie over de voortgang van de Uithoflijn.  
Spreker vervolgt dat aan het voorliggende stuk een aantal maanden overleg vooraf is gegaan tussen 
vervoerders en provincie waarbij al verschillende verslechteringen van tafel zijn verdwenen doordat 
de optie van de tariefverhoging op tafel kwam. In een onderhandelingstraject is het lastig om inzage 
te geven in alle details. Een en ander moet in dat licht worden gezien.  
De financiële tegemoetkoming van de reiziger met een smalle beurs evenals een spits-dal tarief zijn  
voor het College een harde voorwaarde. Of dan in de spits meer of in de dal minder moet worden 
betaald is nog niet bekend. Aan de vervoerders is gevraagd dat nader uit te werken in een voorstel.   
Het ROCOV advies is niet bindend maar wordt wel serieus genomen, omdat dit een van de grote 
spelers is vanuit de reiziger bezien en als het om iets gaat in het OV dan is het wel om de reiziger.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
4.3 Memo OV Meldpunt CDA Vijfheerenlanden 
Mevrouw Bikker licht toe dat het CDA dit meldpunt heeft opgericht om ruimte te bieden voor 
klachten en meldingen.   
Wie kent het niet, wachten bij een bushalte omdat de bus te laat is; kijken op je horloge of telefoon, 
kom ik nog op tijd op mijn werk voor de meeting, op school voor het tentamen, op de afspraak in het 
ziekenhuis? Voor een keer kan het voorkomen, maar in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bleef 
het niet bij een keer. Het afgelopen half jaar gebeurde dit heel vaak. Bussen reden en rijden niet op 
tijd of komen niet opdagen, of erger bussen rijden opeens niet meer. Haltes zijn plotseling 
opgeheven, waardoor de bus niet meer in het dorp of op de dijk stopt.  
Bij het meldpunt OV zijn veel klachten en meldingen binnengekomen en ze blijven nog steeds 
komen. Door de wijzigingen in concessies en plannen is de bereikbaarheid van de kleine kernen en 
het zgn. buitengebied verslechterd. Voor de inwoners is het niet te begrijpen dat routes ineens 
worden gewijzigd en haltes geschrapt. 
Het CDA staat voor een betrouwbaar OV. Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat ze op tijd 
komen voor hun afspraak. De kernen moeten prioriteit krijgen want mobiliteit, leefbaarheid en 
bereikbaarheid hangen heel nauw samen. 
Daarin heeft de provincie een verantwoordelijkheid. Een grote rol zowel als financier alsmede als 
facilitator bij concessies en Vervoerjaarplannen. 
Het CDA heeft het dan nog niet eens over de veiligheid van de haltes en aanlooproutes. Opstappen 
direct aan een 80 km/u weg bv. in Lexmond. De vraag is of het dan vreemd wordt gevonden dat hier 
niet veel gebruik van wordt gemaakt, zoals een van de argumenten is om daar niets aan te doen. Dat 
is geen reden. Zo wordt het OV niet gestimuleerd. Haltes zonder verlichting en geen verhoogd 
trottoir, geen ruimte voor het neerzetten of stallen van de fietsen die nodig zijn om deze verre haltes 
te bereiken; eveneens voortdurende gevaarlijke situaties bij Meerkerk. Veel reizigers moeten daar nu 
noodgedwongen overstappen naar Utrecht of bv. naar Gorkum. Het CDA krijgt meldingen binnen van 
ouders die hun kinderen niet meer met de bus naar de middelbare school willen laten gaan vanwege 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM112-Memo-CDA-meldpunt-Vijfheerenlanden-en-begeleidend-schrijven-1.pdf
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die onveilige situatie. Er is wel iets aan gedaan, maar volstrekt onvoldoende. De vraag is wie nu voor 
de veiligheid zorgt. Dat zou door de overheden niet op elkaar moeten worden afgeschoven maar met 
elkaar moeten worden aangepakt. 
Concreet vraagt het CDA daarom, in aanvulling op de beantwoording van de technische vragen: 

- geeft het College gehoor aan de oproep ten aanzien van betere bereikbaarheid en het 
beperken van de wijzigingen in de reguliere lijnen, haltes en dienstregeling met het oog op 
een betrouwbaar OV in deze specifieke en nieuwe situatie; 

- welke concrete maatregelen worden er dit jaar nog genomen om die veiligheid op de 
genoemde plaatsen te waarborgen?  

 
Gedeputeerde Schaddelee zet uiteen dat het voor de provincie een heel nieuw gebied is. Juist in dit 
gebied is OV belangrijk. Het is een landelijk gebied waar goed OV het verschil kan maken. Op grond 
hiervan heeft het de volle aandacht van de provincie. 
Het verheugt het College dat het CDA het meldpunt heeft opgericht. Dat levert de provincie 
waardevolle informatie op. Het geeft inzicht in wat er precies speelt, wat de knelpunten zijn en m.n. 
hoe reizigers een en ander ervaren.  
Afgesproken is dat alle klachten zullen worden nagelopen. Dat neemt echter enige tijd in beslag.  
Wat het extra complex maakt is, dat in dat gebied de provincie Zuid-Holland voor een deel ook nog 
een rol en taak heeft en voor een deel zelfs het waterschap betrokken is bij bepaalde haltes en 
onveilige situaties. Dat vraagt een goede afstemming.  
Het zijn inwoners van de provincie Utrecht en daarmee de verantwoordelijkheid van deze provincie. 
Er mag op worden vertrouwd dat de provincie daarmee zorgvuldig aan de slag gaat en bij de Staten 
zal terugkomen op alle gemelde klachten in de zin van wat daarmee zal worden gedaan. Spreker zegt 
toe dat er hard aan zal worden gewerkt om de situatie daar waar mogelijk te verbeteren.  
Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van mevrouw Bikker antwoordt spreker dat hij niet 
kan toezeggen dat dit zoveel mogelijk in 2019 wordt aangepakt. Er zijn bv. haltes waar de provincie 
met drie of vier partijen te maken heeft. Spreker streeft ernaar de Staten eind 2019 inzicht te 
verstrekken in wat er zou kunnen worden gedaan en wie daarbij aan zet zijn.   
 
De heer Donker geeft aan dat de SGP niet tevreden is met het antwoord. De situatie bij de A27 is 
dusdanig ernstig dat er kan worden gewacht op slachtoffers. De gemeente Vijfheerenlanden heeft 
achter het hotel eigen grond liggen, de verbreding van de A27 komt eraan. In de visie van de SGP is 
het derhalve eenvoudig om de bushaltes te verplaatsen. De reistijd van Qbuzz zal daarvoor wat 
moeten worden aangepast, maar reizigers kunnen dan wel op een veilige plaats opstappen. Op dit 
moment worden mensen vanwege de onveilige situatie uit het OV gejaagd. Ouders durven hun 
kinderen de N214 niet te laten oversteken.   
De SGP pleit ervoor dat de gedeputeerde in overleg treedt met zijn college in Zuid-Holland om dit zo 
spoedig mogelijk te regelen.    
 
Gedeputeerde Schaddelee erkent dat dit een heel gevaarlijk punt is; daarover wordt al overleg 
gevoerd met Zuid-Holland.   
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
4.4. SB Verlegging tramtracé Nieuwegein City niet gelijktijdig met vernieuwing SUNIJ-lijn in 2020 
Opgewaardeerd door de VVD 
 
Mevrouw Van Ulzen deelt mede dat de technische vragen van de VVD inmiddels zijn beantwoord.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:45/2019MM118-SB-verlegging-tramtrace-Nieuwegein-City-niet-gelijktijdig-met-vernieuwing-SUNIJ-lijn-in-2020.pdf
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Er is sprake van een vertraging, waarvoor een reserve is opgenomen. De vraag is wie betaalt in het 
geval van een volgende vertraging. In het antwoord staat, dat dit geen geld kost. De redenen waarom 
er vertragingen kunnen optreden, zouden allemaal buiten de projectorganisatie om liggen. De VVD 
heeft nog niet voldoende inzicht of de afspraken met de gemeente zodanig zijn dat de provincie ook 
alle vertrouwen heeft en kan hebben dat de projectorganisatie van die gemeente, die iets moet 
leveren, dit ook gaat leveren en dat het de provincie geen extra geld of risico oplevert.  
 
Gedeputeerde Schaddelee memoreert dat de Stuurgroep op 1 juni jl. heeft besloten de vernieuwing 
van de SUNIJ-lijn uit te stellen tot 2021. Dat heeft te maken met een aantal risico’s waarop de 
provincie onvoldoende invloed heeft. Deze liggen m.n. aan de kant van de gemeente, die te maken 
heeft met juridische- en planologische procedures die lopen. Dat zijn zaken waarbij de provincie niet 
is betrokken en daarvoor derhalve ook geen kosten maakt, maar die wel tot gevolg hebben dat de 
provincie geen goede grip heeft op de timing van het proces het komende jaar. Indien met dit besluit 
langer was gewacht dan 1 juni jl. dan had de provincie wel kosten gemaakt in het geval van uitstel. 
 
Mevrouw Van Ulzen merkt op dat dit min of meer een herhaling is van wat er staat. Er is een 
restrisico. De VVD heeft het zo gelezen dat de gemeente zegt ook geen invloed te hebben op die 
risico’s. Die heeft de gemeente echter wel, omdat geleverd moet worden wat is afgesproken. De 
vraag van de VVD is of daarover een scherpe afspraak is gemaakt tussen provincie en gemeente. 
Gedeputeerde Schaddelee memoreert dat afgesproken is dat de renovatie voor 2023 is afgerond. 
Daarop wordt een planning gemaakt. Dit is een onderdeel dat verschuift in die planning, maar de 
projectorganisatie voor het hele stationsgebied loopt gewoon door. Spreker vraagt zich derhalve af 
waar precies de zorg van de VVD zit op dit project.  
 
Mevrouw Van Ulzen antwoordt dat de vraag is of er restrisico’s zijn. Het voelt ongemakkelijk dat de 
provincie stelposten opneemt voor zaken waarop zij geen invloed heeft. Uiteindelijk kan worden 
gezegd dat het in de reservering zit. Het kost nu echter toch ca. € 2 mln. De vraag is of dit niet nog 
een keer kan gebeuren.  
 
Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat hiervoor, volgens de informatie waarover nu wordt 
beschikt, niet behoeft te worden gevreesd. Indien dit wel aan de orde komt, zullen de Staten 
hierover uiteraard direct worden geïnformeerd.   
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
4.5 SB terugkoppeling BO Mirt voorjaar 2019 
Opgewaardeerd door VVD en PVV 
 
Mevrouw Van Ulzen informeert hoe PS ervoor kunnen zorgen dat in het kader van de BO MIRT –   
waar landelijk vooral wordt gekeken naar alle OV projecten – de intercity status van verschillende 
stations in de provincie Utrecht behouden blijven. Voorbeelden van stations die in deze onder druk 
staan zijn Driebergen-Zeist, Leidsche Rijn; de VVD meent dat dit eveneens geldt voor Veenendaal.  
 
De heer Ubaghs informeert, onder verwijzing naar de onderbouwing op de agenda, of het College 
feitelijk gesprekspartner is over zaken die de provincie raken. De PVV heeft nl. de indruk dat deze 
door de Stad Utrecht worden besproken.   
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:45/2019MM121-SB-terugkoppeling-BO-MIRT-voorjaar-2019-en-bijlage.pdf
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Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat de provincie aan tafel zit als trekker voor de regio en de 
provincie; daarover behoeft geen enkele twijfel en zorg te bestaan. Een en ander gebeurt in 
samenspraak met alle overlegplatformen die de provincie daarover heeft. Gelet op het feit dat de 
grootste mobiliteits- en OV-vraagstukken zich rond de Stad afspelen, acht spreker het wel logisch dat 
in deze intensief met de Stad wordt samengewerkt. Dit betekent echter niet dat de provincie geen 
oog heeft voor de zaken die elders in de provincie spelen.  
 
De heer Ubaghs informeert of daarin het provinciale- of het standpunt van de Stad Utrecht wordt 
gevolgd.  
 
Het valt gedeputeerde Schaddelee op dat dit soms wordt ervaren als tegengestelde belangen terwijl 
hij dit persoonlijk niet als zodanig ervaart. Er wordt door veel wethouders meegepraat over de visie 
en het toekomstbeeld dat de provincie heeft ten aanzien van alle mobiliteitsvraagstukken. Soms 
heeft de Stad daarin iets andere belangen dan de provincie, waardoor De Stad deze op een andere 
manier aanvliegt. Dit kan in zijn visie in sommige gevallen de provinciale inbreng versterken. Dat is de 
synergie waarnaar spreker op zoek is, maar het is niet de bedoeling dat de provincie in deze achter 
de Stad aanloopt.  
De provincie staat samen met de NS en ProRail voor een robuust en toekomstbestendig OV systeem 
in de provincie Utrecht. Daarin vervullen de door de VVD genoemde intercitystations een cruciale rol.   
Voor de komende jaren is zeker niet aan de orde dat deze stations komen te vervallen.   
Wel wordt in het kader van U Ned bekeken hoe kan worden bewerkstelligd dat het systeem elkaar 
verder kan versterken en of er wellicht mogelijkheden zijn voor een nieuwe intercitystatus op 
bepaalde stations.  
Spreker memoreert dat op 16 juli a.s. een informatiesessie plaatsvindt om de Staten mee te nemen 
in het hele MIRT-proces. Wellicht dat daarover op dat moment verder kan worden gesproken.   
 
Mevrouw De Jong merkt op dat het GroenLinks opvalt dat, ondanks de redelijke 
verstedelijkingsopgave, Amersfoort nooit wordt genoemd in de stukken. Geïnformeerd wordt hoe 
dat zit.  
 
Mevrouw Rikkoert deelt mede dat de ChristenUnie zich aansluit bij de vraag van GroenLinks. Vanuit 
Amersfoort is het verzoek ontvangen nadrukkelijker te worden meegenomen bij de visie op 
verstedelijking van de metropool Utrecht. De ChristenUnie roept op dat nauwlettend in de gaten te 
houden.   
 
De heer Kamp deelt mede dat D66 zich aansluit bij de vragen van de VVD over de intercity status van 
verschillende stations m.n. Driebergen-Zeist.  
Het valt D66 op dat in het stuk veel in ambtelijke taal wordt gesproken. D66 mist daarin concrete 
punten en informeert wanneer deze kunnen worden verwacht.  
Er wordt in het stuk veel verwezen naar de metropool regio Amsterdam. De tekst, gewijd aan de 
metropool regio Utrecht, valt daarbij in het niet. Het lijkt alsof Utrecht wordt overschaduwd door 
Amsterdam. Geïnformeerd wordt of die waarneming klopt en zo ja, hoe het College denkt daarin 
verandering te brengen.  
 
De heer Mourik-Geluk deelt mede dat het CDA zich aansluit bij de vragen van GroenLinks en de 
ChristenUnie over Amersfoort.  
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Gedeputeerde Schaddelee merkt op dat Amersfoort tijdens zijn kennismakingsronde van hem al de 
toezegging heeft gekregen dat de gemeente nadrukkelijker zal worden aangehaakt. Overigens is 
Amersfoort in het voorjaar betrokken bij de voorjaarsgesprekken van het MIRT.  
De metropool Utrecht heeft zijn eigen vraagstukken en belangen. Wat er rond de metropool 
Amsterdam speelt heeft echter wel weer impact op wat er rond Amersfoort speelt. Daarom wordt er 
vanuit de regio Amersfoort soms met wat meer belangstelling gekeken naar wat er in Amsterdam 
dan in Utrecht gebeurt.   
Het klopt dat het voorliggende stuk nogal abstract is. Dat heeft te maken met het feit dat het 
voorjaarsoverleg van het MIRT altijd over strategische vraagstukken gaat; in het najaarsoverleg 
wordt gesproken over concretere plannen en verdeling van budgetten.  
 
De voorzitter attendeert de Staten nogmaals op de gezamenlijke infosessie voor Staten en raden op 
16 juli a.s.  
 
Desgevraagd antwoordt de heer Poort dat de bijeenkomst ’s avonds plaatsvindt en vermoedelijk bij 
de Stad Utrecht. De uitnodiging volgt zo snel mogelijk.  
Het antwoord op de vraag of de infosessie beperkt is tot raadsleden van de U16 moet hij schuldig 
blijven. Hij zal dit nagaan en de Staten hierover nader informeren.  
 
Mevrouw De Jong merkt op dat GroenLinks ervoor te pleit de raden van alle gemeenten hiervoor uit 
te nodigen. 
  
Gedeputeerde Schaddelee heeft begrepen dat m.n. de raden van de U16 zijn uitgenodigd. De vraag is 
of dit interessant is voor de raden van alle gemeenten. Wellicht is het beter voor de andere regio’s 
een infosessie op maat te organiseren.  
 
De heer Ubaghs heeft moeite met het feit dat een dergelijke belangrijke infosessie middenin de 
vakantie wordt georganiseerd.  
 
De voorzitter wijst erop dat op dat moment het zomerreces voor Utrecht nog niet is begonnen; 17 
juli a.s. is nog een officiële uitwijkdatum voor PS.  
Spreekster rondt hierna de bespreking over dit onderwerp af.  
 
4.6 Inspraak door mw. Van der Linde en mw. Smit (Fietsvrienden Pijnenburg) over afsluiting fietspad 
De voorzitter heet de dames Van der Linde en Smit welkom  
 
De bijdrage van mevrouw Van der Linde, namens de Fietsvrienden Pijnenburg, is als bijlage bij het 
verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud. 
 
De voorzitter stelt de commissie in de gelegenheid vragen te stellen aan de insprekers.  
 
De heer Oude Wesselink informeert of dit een openbare weg is in de zin van de Wegenwet.  
 
De heer De Heer wijst op het Routebureau Utrecht waaraan de provincie het uitstippelen van routes 
heeft uitbesteed. Geïnformeerd wordt of de Fietsvrienden Pijnenburg contact hebben gehad met dit 
bureau.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:45/Convenant-Pijnenburg.pdf
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De heer Kamp informeert wat uit het overleg met de gemeenten Soest en Baarn is gekomen. Voorts 
wordt geïnformeerd naar de inhoud van het Convenant waarnaar wordt verwezen.   
 
Mevrouw De Groot deelt mede dat 50PLUS zich aansluit bij de vragen van D66.  
 
Mevrouw Smit zet uiteen dat het hen niet bekend is of het een openbare weg is in de zin van de 
Wegenwet. Wel is bekend dat het hier gaat om een landgoed dat al generaties lang wordt beheerd 
door deze familie. Het is derhalve aannemelijk dat er geen sprake is van een openbare weg. Dat zou 
ook verklaren waarom het Convenant rond 2012 tot stand is gekomen. De landgoedeigenaar staat op 
het standpunt dat hij bevoegd is met de grond te doen wat hij wil. De Fietsvrienden Pijnenburg delen 
die mening niet.  
Zij kennen het Routebureau Utrecht niet. Er is wel contact opgenomen met een routebeheerder die 
wordt genoemd in de ontwikkeling van de recreatiefietspaden in dat gebied; dan gaat het zowel over 
grond waarvan Staatsbosbeheer eigenaar is als dit gebied.  
Fietsvrienden Pijnenburg werden door de gemeente Soest in eerste instantie doorverwezen naar de 
gemeente Baarn, omdat het niet om grond van de gemeente Soest gaat. Toen zij Soest erop wezen 
dat zij wel inwoners van Soest zijn en met hen vele die dit gebied gebruiken veranderde de toon en 
heeft er overleg plaatsgevonden tussen de wethouders van beide gemeenten. Spreekster heeft 
begrepen dat zij vervolgens contact hebben gehad met de landgoedeigenaar. Wat daar precies is 
besproken is haar niet bekend. 
De ambtenaren, waarmee zij contact hebben gehad, lieten doorschemeren dat zij zijn verrast door 
de afsluiting van dit fietspad. 
De oproep van Fietsvrienden Pijnenburg is feitelijk om samen aan tafel te komen om hierover verder 
te praten.  
Het Convenant is een openbaar stuk. Fietsvrienden Pijnenburg hebben dit Convenant op internet 
gevonden. In het Convenant zijn afspraken gemaakt tussen provincie, gemeente Baarn en de 
landgoedeigenaar over het gebruik van het landgoed. Het Convenant loopt op een gegeven moment 
af. Volgens haar zijn er plannen om dan ook andere fietsroutes te gaan ontwikkelen dat weer 
samenhangt met de ontwikkeling van het gebied rondom Paleis Soestdijk. Daar gaat echter pas rond 
2022 iets gebeuren. Dat zijn oplossingen die nog vele jaren vooruit liggen en lost derhalve niet het 
probleem op dat er nu geen gezonde, veilige en snelle fietsroute meer is.  
De heer Kamp merkt op dat D66 eraan hecht de verantwoordelijkheid neer te leggen waar deze in 
eerste instantie hoort; in dit geval is dat de gemeente. Fietsvrienden Pijnenburg zetten hoog in door 
bij PS in te spreken. Dat zet wellicht ook enige druk op het proces, maar D66 vindt het belangrijk te 
horen wat het antwoord van de gemeenten Baarn en Soest is. 
Mevrouw Smit geeft aan dat in het Convenant een specifiek artikel is terug te vinden waarin wordt 
gesproken over een overleg tussen de gemeente Baarn, de landgoedeigenaar en de provincie en dat 
de provincie het initiatief daartoe neemt. Dat is de aanleiding voor Fietsvrienden Pijnenburg om hier 
in te spreken en niet zozeer omdat zij hoog inzetten. Zij denken dat dit de juiste plek is om het 
verzoek te doen om dat gesprek te initiëren. Fietsvrienden Pijnenburg zijn uiteraard ook met beide 
gemeenten in contact; overigens hebben zij binnenkort eveneens een afspraak met de 
landgoedeigenaar.  
Mevrouw Van Ulzen informeert of Fietsvrienden Pijnenburg inzicht hebben in de motieven van de 
landgoedeigenaar.  
Mevrouw Smit antwoordt dat zij dat zeker in het gesprek met de landgoedeigenaar zullen vragen. 
Een belangrijk argument, dat de landgoedeigenaar steeds gebruikt in zijn redenering, is dat het te 
druk wordt. Zoals al in de inspraakbijdrage aangegeven is dat zijn woord tegen het woord van 
Fietsvrienden Pijnenburg. Er is geen onderzoek dan wel een andere partij die dat vaststellen.  



17 
 

Waarom Fietsvrienden Pijnenbrug graag het gesprek met meer partijen aan tafel willen voeren en 
daarom thans inspreken met de vraag of de provincie dit initiatief wil nemen, is dat zij vermoeden 
dat er meer aan de hand kan zijn. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van het Paleis 
Soestdijkgebied waar allerlei mogelijkheden ontstaan waarmee de landgoedeigenaar om hem 
moverende redenen wellicht niet zo blij is. Mogelijk speelt een rol dat er gedoe is rondom een 
theehuis dat de landgoedeigenaar wil ontwikkelen met de Dassenwerkgroep. Er speelt van alles. Het 
zou zomaar kunnen dat dit een onderdeel is van een breder spel. Fietsvrienden Pijnenburg zullen dit 
ook zelf met de landgoedeigenaar bespreken.  
 
Het is de heer Oude Wesselink bekend dat het in het kader van de Wegenwet relevant is of een weg 
geen deel uitmaakt van een gemeente. Wegen, die niet in eigendom zijn van de gemeente maar wel 
al enige tijd openbaar worden gebruikt, mogen niet zomaar worden afgesloten. Mogelijk is dat van 
toepassing op deze route. Veel gemeenten zijn hiervan niet op de hoogte. Volgens hem moeten 
gemeenten optreden als een weg ten onrechte uit de openbaarheid wordt gehaald.  
 
De voorzitter bedankt de dames Van der Linde en Smit voor hun komt en inbreng. Zij stelt vervolgens 
het onderwerp inhoudelijk aan de orde. Zij stelt eerst de verantwoordelijk portefeuillehouder in de 
gelegenheid een reactie te geven. 
 
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan dat zij m.n. zal ingaan op het Convenant en collega Schaddelee 
op de mobiliteitsaspecten.  
Het klopt dat in 2012 een Convenant is afgesloten. Zij zegt toe de Staten een afschrift van het 
Convenant toe te sturen. Het Convenant is destijds gesloten om het landgoed te voorzien van 
economische dragers met als doel duurzame instandhouding van een van de grootste particuliere 
landgoederen binnen de provincie Utrecht. Pijnenburg was verliesgevend; instandhouding van het 
landgoed is van belang voor het behoud van het cultureel erfgoed en voor de bijdrage aan natuur, 
recreatie en landschap. De basis van het Convenant was dat de gemeente en landgoedeigenaar goed 
met elkaar zouden samenwerken om bepaalde ontwikkelingen te faciliteren. Daarover zijn afspraken 
gemaakt, evenals over de wandel- en de fietspaden. Met betrekking tot de route, waarover het thans 
gaat, is aangegeven dat deze uiteindelijk zou moeten worden vervangen door een andere route die 
gemeenschappelijk zou moeten worden ontwikkeld. Voor deze wandelroute, die voor fietsers was 
opengesteld, geldt wel dat deze op particulier terrein ligt. Het betreft overigens geen route die 
uitgestippeld is via het Routebureau Utrecht; die loopt eromheen.  
In de afgelopen periode heeft de provincie ambtelijk contact opgenomen met de betrokken 
gemeente en de landgoedeigenaar met de vraag de situatie uit te leggen. Daarbij is vernomen dat er 
overleggen hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de landgoedeigenaar en dat er een 
vervolgafspraak komt om over deze problematiek verder te praten.  
 
Gedeputeerde Schaddelee vervolgt dat de fietsroute geen onderdeel is van het regionale 
fietsnetwerk, hetgeen het provinciaal belang wat lager maakt. Het verheugt de provincie dat de 
gemeente Soest het plan heeft om een alternatieve route (over het verlengde van de Koningsweg 
richting Hilversum) uit te werken.  
 
De heer Donker leest in het Convenant dat er afspraken zijn gemaakt dat de landgoedeigenaar 
bepaalde voorzieningen zou mogen realiseren en in ruil daarvoor aansluitingen op het knooppunt 
van fietsroutes zou toestaan. De SGP kent de situatie niet. De vraag is of de landgoedeigenaar 
inmiddels de afgesproken voorzieningen heeft gerealiseerd en daarom nu heeft besloten om de 
route over het landgoed af te sluiten. Als het echter zo is dat er overlast wordt ervaren, begrijpt de 
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SGP dat de landgoedeigenaar zijn terrein niet meer openstelt. De SGP had het in dat geval wel netjes 
gevonden als hij contact had gezocht met de partijen die het Convenant destijds hebben gesloten om 
te kijken hoe de problematiek zou kunnen worden opgelost.  
 
De heer Strandstra memoreert dat aangegeven wordt dat door de gemeente een alternatief wordt 
ontwikkeld voor deze route. De PvdD heeft echter begrepen dat het nog circa twee jaar kan duren 
voordat die route in gebruik kan worden genomen. De vraag is welke route de Fietsvrienden 
Pijnenburg de komende twee jaar moeten nemen.  
 
De heer De Heer pleit ervoor na te gaan hoe het recht van overpad voor fietsers is. 
Voorts stelt de ChristenUnie voor dat de provincie samen met het Routebureau Utrecht en de 
gemeente bekijken welk routenetwerk daar is, als er een goede route wordt afgesloten dit in overleg 
gebeurt en er snel alternatieven worden ontwikkeld. Wellicht is het gewenst dat partijen een nieuw 
Convenant sluiten. 
Spreker memoreert dat dit landgoed een geschiedenis kent. Het landgoed wordt overlopen door 
pannenkoeketers uit Lage Vuursche zonder dat er een goede financiële regeling is over de betaling 
voor de voorzieningen door de recreanten.  
 
De heer Kamp informeert wat nu de inzet wordt de komende tijd i.c. wat er kan worden verwacht.  
 
Mevrouw Lejeune merkt op dat in het Convenant een duidelijke kaart is opgenomen met 
wandelroutes, ruiterpaden en fietsroutes. De PvdA geeft het College mee te bekijken wat daarover 
precies is afgesproken.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan vast te houden aan datgene dat zij weet. Zij acht het niet 
gewenst te beredeneren wat wellicht de achtergrond van de situatie zou kunnen zijn.  
Bekend is dat er een aantal bestemmingsplanprocedures loopt om ervoor te zorgen dat er zaken 
gaan gebeuren. Als het gaat om de eindsituatie die er moet komen, is dit iets waarover de gemeente 
samen met de landgoedeigenaar gaat; de gemeente is degene met bevoegdheden daarin. Feit blijft 
echter dat de grond van de landgoedeigenaar is.   
De route is alleen afgesloten voor fietsers; wandelaars mogen de route nog wel nemen. 
Uit de vervolggesprekken tussen de gemeenten en landgoedeigenaar zal blijken of partijen elkaar 
uiteindelijk kunnen vinden om tot een bepaalde oplossing te komen. Spreekster kan zich voorstellen 
dat de provincie informeert naar het resultaat van de vervolggesprekken om in ieder geval een beeld 
te krijgen van welke stappen er zullen worden genomen.    
 
De heer Schaddelee geeft aan niet te weten hoe het in juridische zin zit met het recht van overpad. 
Hij zegt toe dat te zullen nagaan en hierop nader terug te komen indien dit interessante informatie 
oplevert.  
 
De heer De Heer informeert of de provincie geen regisseursrol heeft als het gaat over fiets- en 
wandelroutes.  
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt dat dit het geval zou zijn als het een fietsroute betrof die 
binnen het Routebureau Utrecht dan wel een regionaal routenetwerk is opgenomen. Daarvan is in 
dit geval geen sprake. In die zin ziet spreekster die grondslag niet direct.   
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Mevrouw De Groot merkt op dat bij een openstelling van een dergelijk terrein vaak ook bepaalde 
fiscale voorwaarden en verplichtingen zijn gesteld. 50PLUS geeft mee na te gaan wat daarvan de 
gevolgen zijn.  
Gedeputeerde Bruins Slot zegt toe de vraag te zullen voorleggen aan de portefeuillehouder 
Financiën.    
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
5. ENERGIE 
5.1 SB beantwoording moties energietransitie 
Opgewaardeerd door ChristenUnie, VVD, GroenLinks en SGP 
 
De heer De Harder zet uiteen dat het specifiek gaat om een aantal moties dat deels wordt 
beantwoord maar deels ook wordt doorgeschoven in het Coalitieakkoord. Voor de ChristenUnie is 
hiermee onvoldoende reden aanwezig om de moties als afgedaan te markeren.  
Voorts deelt spreker mede dat de ChristenUnie zich aansluit bij de vragen van GroenLinks over het 
betrekken van de jongeren.  
 
Mevrouw Van Ulzen memoreert dat het om een belangrijk, complex, onderwerp gaat. Op grond 
hiervan pleit de VVD voor een gemeenschappelijk begrippenkader. 
Voorbeelden van termen die nu door elkaar worden gebruikt zijn beperking verbruik energie, 
beperking energieopwekking of alleen maar beperking van soorten opwekking, beperking of opslag 
CO2 emissie, klimaatneutraliteit. 
De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de klimaatnoodtoestand. 
Voorts is de vraag of dit dan ook gaat over biodiversiteit en fijnstof.  
Geïnformeerd wordt wat wordt bedoeld met een circulaire economie.  
De provincie wil van alles. Het Coalitieakkoord staat vol met goede voorstellen. De VVD wil echter 
wel graag weten waar de provincie voor staat en vooral ook het grotere plaatje.  
Tot slot is de vraag hoe een en ander wordt georganiseerd met alle verschillende regionale clubs. Als 
dat strakker kan worden geregisseerd hoopt de VVD dat er meer ambities worden gehaald dan in de 
afgelopen periode.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de voorzitter bevestigt spreekster dat de 
VVD ervoor pleit om een masterclass Energietransitie te organiseren voor PS. Spreekster zou graag 
meedenken over de invulling daarvan. De vraag aan de overige fracties is waaraan zij behoefte 
hebben. De VVD heeft behoefte aan heldere begrippen op basis waarvan daarna kan worden 
bekeken waarop de Coalitie inzet zodat de Staten kunnen beoordelen of dat al dan niet is gelukt. Nu 
loopt alles nogal door elkaar.  
 
De heer Bart deelt mede dat GroenLinks verwacht dat een deel van die begrippen zullen worden 
verduidelijkt in de uitwerking van de nieuwe Energieagenda en de ambities in het Coalitieakkoord. 
Als dat niet het geval is, staat GroenLinks sympathiek tegenover het idee van een masterclass. 
De vragen van GroenLinks hebben met name betrekking op motie 8. Het verheugt GroenLinks dat 
jongeren worden uitgenodigd. De vraag is of organisaties zoals bv. de Jonge Klimaatbeweging 
worden betrokken.  
Er is nu sprake van opschaling. De vraag is waarom het bereik van alle jongeren in de doelgroep 
slechts wordt opgeschaald naar 12 in plaats van alle 26 gemeenten.   
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM107-Statenbrief-Moties-Energietransitie-1.pdf
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De heer Donker merkt in het kader van de uitvoering van motie 135 op dat het plaatsen van een 
extra link niet hetgeen is dat de SGP voorhad met deze motie. De wens van de SGP is dat er naast het 
kopje ‘Wat gebeurt er in de provincie’ ook een kopje ‘Wat kunt u doen?’ wordt opgenomen en dat 
deze vervolgens wordt ingevuld conform de wijze waarop bv. de provincie Overijssel dit heeft 
gedaan.   
 
Gedeputeerde Van Essen memoreert dat motie 135 gaat over informatievoorziening naar inwoners 
en over mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met de Energietransitie. Het voorstel van de SGP, 
om hetgeen op de website van de provincie staat uit te breiden, wordt overgenomen. Spreker zou dit 
zelfs breder willen trekken. Hij memoreert eerder in deze vergadering te hebben aangegeven dat er 
een nieuw Energieprogramma in voorbereiding is. Ook daarin zal het onderwerp 
informatievoorziening naar inwoners een plek krijgen. Het is niet zo dat de provincie dit opnieuw 
gaat optuigen. Er is al heel veel vanuit het Rijk en gemeenten. Bekeken zal worden of daarin nog 
witte vlekken zitten en wat de provincie daarin kan betekenen. Spreker hoopt dat motie 135 
daarmee als afgedaan kan worden beschouwd.  
De heer Strandstra informeert of het niet mogelijk is de voorpagina van de provinciale website te 
gebruiken voor het stimuleren van de Energietransitie bij inwoners. Spreker heeft geprobeerd die 
link te vinden; dat is niet eenvoudig.  
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat dit een onderdeel is van een bredere communicatie vanuit 
de provincie. Hij vindt dit echter een interessante suggestie en zegt toe intern te zullen nagaan wat 
de mogelijkheden zijn om het iets makkelijker vindbaar te maken. 
Spreker vervolgt dat de inhoud van veel moties gaat over de rol van de provincie in het kader van de 
Energietransitie. In het Coalitieakkoord is te lezen dat de opdrachten uit alle moties worden 
meegenomen bij de verdere uitwerking van de nieuwe Energieagenda. Hij kondigt aan dat in het 
kader van de nieuwe Energieagenda een informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd waarin de 
Staten hun suggesties kunnen meegeven.   
Dat voor wat betreft het bereiken van jongeren andere, dan de wat klassieke, kanalen geschikter zijn 
is het College wel duidelijk. In deze wordt o.a. gebruik gemaakt van swipocratie.  
De motie riep eveneens op als gedeputeerde zelf in gesprek te gaan met jongeren. Hij is dat ook van 
plan m.n. om input te verkrijgen voor het nieuwe Energieprogramma.   
Mevrouw Veen merkt op dat het in de motie gaat om het programma ‘Wat nou?’. Dat is een uitloper 
van de swipocratiepilot. D66 verzoekt de resultaten van ‘Wat nou?’ te delen met de Staten zodat 
zichtbaar wordt wat daarvan terecht komt in het Energieprogramma. 
Gedeputeerde Van Essen zegt dit toe.  
Mevrouw De Groot onderschrijft dat jongeren de toekomst hebben. Zij pleit er echter voor niet te 
vergeten dat senioren know how van het verleden en heden hebben. 50PLUS kan zich voorstellen dat 
daarmee eveneens een link wordt gelegd.  
Gedeputeerde Van Essen beaamt het vorenstaande. Hij wijst er echter op dat de motie expliciet 
opriep tot het betrekken van jongeren. Dat is waarom hiernaar specifiek wordt gekeken. Het is 
echter uiteraard van belang om alle lagen van de bevolking en alle leeftijdsgroepen hierin te 
betrekken. De ervaring leert wel dat bij dit soort uitwerkingsprocessen het betrekken van jongeren 
niet altijd eenvoudig is en daarom extra aandacht vraagt. Hij veronderstelt dat dit de reden is 
geweest van de motie plus het feit dat op dit moment grote groepen jongeren zeer betrokken zijn bij 
het Klimaat. Daarom is het terecht om die betrokkenheid van jongeren te benutten en daarmee in 
gesprek te gaan. Zo heeft hij deze motie gelezen en dat is de reden waarom de link wordt gelegd 
tussen deze jongeren en de uitwerking van het Energieprogramma.   
Alle gemeenten zijn benaderd; de 12 genoemde gemeenten hebben aangegeven er graag actief bij 
betrokken te willen worden. Spijtoptanten zijn echter meer dan welkom.  
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De suggestie van een masterclass spreekt hem aan. Wellicht dat de griffie kan inventariseren aan 
welke onderwerpen behoefte is, zodat op basis daarvan kan worden bekeken of gezamenlijk een 
programma kan worden samengesteld. 
De Staat van Utrecht heeft recent een special over de Energietransitie in de provincie Utrecht 
uitgegeven; een informatief stuk waarin begrippen worden uitgelegd. Hij beveelt dit onder de 
aandacht van de Staten aan. Indien er suggesties zijn voor andere bronnen staat hij daarvoor open.  
 
De heer Bauduin geeft aan dat FvD niet zozeer behoefte heeft aan een masterclass over de 
Energietransitie als het zuiver om het begrippenkader gaat. Indien eveneens het onderwerp 
efficiëntie van verschillende opwekmogelijkheden van energie wordt meegenomen en daarbij 
sprekers worden uitgenodigd die onafhankelijk zijn zoals bv. Simon Rozendaal van Elsevier, 
wetenschapsjournalist Marcel Crock, Remco de Boer van Studio Energie ondersteunt FvD de 
suggestie en is zij bereid over de agenda mee te denken.  
 
De heer Mourik-Geluk deelt mede dat het CDA voorstander is van een masterclass. 
 
Mevrouw Van Ulzen merkt op dat dit niet zonder politieke component kan worden besproken. In die 
zin voelt zij mee met FvD. Het hogere doel is echter wel om dezelfde taal spreken, zodat in de 
komende vier jaar een nuttige discussie kan worden gevoerd. Zij heeft gemerkt dat de begrippen 
over elkaar heen buitelen en duidelijk niet hetzelfde gesprek met elkaar wordt gevoerd. De VVD wil 
uiteindelijk toewerken naar het gesprek over efficiency op provinciaal niveau.   
 
De heer Strandstra deelt mede dat de PvdD de suggestie van een masterclass steunt en tegelijkertijd, 
misschien voor een ander moment, dat niet alleen wordt gesproken over wat alles betekent maar 
ook hoe dat procedureel zal worden aangepakt. De PvdD heeft er behoefte aan te weten wanneer 
welke besluiten worden genomen en hoe de Staten daarop invloed kunnen hebben.  
 
De heer Bart deelt mede dat GroenLinks nog steeds positief staat tegenover een masterclass. 
Voordat iedereen echter wensenlijstjes gaat inleveren met in hun optiek onafhankelijke sprekers lijkt 
het GroenLinks verstandig om daarin de vrijheid te geven aan GS dan wel de ambtelijke organisatie 
om een goede afweging te maken wie als spreker wordt uitgenodigd.  
 
De heer Kamp deelt mede dat D66 de suggestie van een masterclass steunt. Eerder is gesproken over 
de Voorjaarsnota. Een van de zaken was dat de regelgeving vaak niet meewerkt. Wellicht is een 
suggestie dit in het kader van de masterclass mee te nemen.  
 
De heer Donker merkt op dat de SGP instemt met een masterclass en zich, zonder namen te noemen, 
aansluit bij het pleidooi van FvD zodat de Staten breed worden geïnformeerd en daarover met elkaar 
in gesprek kunnen gaan.   
 
De heer De Harder deelt mede dat D66 het organiseren van een masterclass steunt. D66 zal bij de 
inventarisatie nader terugkomen op het wensenlijstje. 
 
Mevrouw Demir merkt op dat DENK het initiatief om een masterclass te organiseren eveneens 
steunt. Op de invulling komt DENK graag op een later moment terug. In dat kader sluit DENK zich aan 
bij de PvdD als het gaat om waar de Staten invloed op hebben, wat hun rollen daarbij zijn en hoe 
daaraan de komende jaren richting kan worden gegeven.  
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Mevrouw Lejeune deelt mede dat de PvdA voorstander is van een masterclass met als doel de Staten 
te voorzien van de juiste informatie waardoor zij de afwegingen goed kunnen maken.  
 
Mevrouw De Groot merkt op dat 50PLUS het organiseren van een masterclass een goed initiatief 
vindt. Een brede belichting van zaken en standpunten acht 50PLUS daarbij wel essentieel. 
 
De voorzitter concludeert dat een gezamenlijk begrippenkader feitelijk de voornaamste doelstelling 
is plus een aantal andere zaken dat daarbij is genoemd. Zij kan zich voorstellen dat de politieke 
discussie naar aanleiding daarvan wordt gevoerd. Met het organiseren van de masterclass zal aan de 
slag worden gegaan.  
Zij attendeert de commissie, naast de special van de Staat van Utrecht, tot slot op een openbare les 
van de lector Nieuwe Energie in de Stad aan de Hogeschool Utrecht op 9 juli a.s.   
 
Het lijkt gedeputeerde Van Essen goed de masterclass gezamenlijk te organiseren; hij pleit ervoor dit 
kort na het zomerreces te plannen.  
Spreker vervolgt zijn betoog. Hij memoreert te hebben aangekondigd dat na de zomer een 
informatiesessie komt over het nieuwe Energieprogramma. De bedoeling is om dat te combineren 
met informatie over de RES-en. In de provincie Utrecht zijn drie RES regio’s (U16, Amersfoort en 
Foodvalley). In de informatiebijeenkomst kunnen de Staten o.a. wat meer worden meegenomen in 
wat er gebeurt in de RES-en, hoe de planning eruit ziet, wat het uiteindelijk moet opleveren, hoe 
verschillende stakeholders erbij worden betrokken. Het is een proces dat op dit moment ook al 
wordt opgetuigd door en met gemeenten. Er is een aantal provincies dat de RES-en actief 
ondersteunt bv. in Groningen; daar valt de RES echter ook precies samen met de provinciegrenzen 
hetgeen het iets makkelijker maakt. 
Voorts meldt spreker dat er een Statenvoorstel in voorbereiding is om als provincie Utrecht wat 
nadrukkelijker de RES-en te gaan ondersteunen en begeleiden in samenspraak met de gemeenten. In 
de eerste contacten met gemeenten merkt hij dat dit zeer positief wordt ontvangen.  
Concluderend merkt spreker op dat alle moties worden meegenomen in de verdere uitwerking van 
het Energieprogramma. Wat hem betreft kunnen de moties daarmee als afgedaan worden 
beschouwd. Hij heeft er echter geen moeite mee als de Staten deze vooralsnog als reminder op de 
lijst van moties willen laten staan.  
 
Aangezien het onderwerp in de komende tijd op verschillende manieren terugkomt, wordt op 
voorstel van de voorzitter besloten de moties van de lijst af te voeren en de afhandeling zelf in de 
gaten te houden.   
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
6. SLUITING 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders komst 
en inbreng.      
 
7. TER KENNISNAME STUKKEN 
7.1 Memo GS inzake beëindiging zonnepanelen N401 Kockengen 
 
7.2 Beantwoording schriftelijke vragen PVV gemeente Utrecht inzake verantwoording betalingen 
UHL 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM105-01-Memo-GS-inzake-beeindiging-pilot-zonnepanelen-N401-Kockengen-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM106-Beantwoording-SV-2019-nr-83-over-Verantwoording-7-6-miljoen-aan-betalingen-Uithoflijn-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM106-Beantwoording-SV-2019-nr-83-over-Verantwoording-7-6-miljoen-aan-betalingen-Uithoflijn-1.pdf
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7.3 SB gunning busstalling Westraven 
 
7.4 Ingekomen stuk Nieuwegein afhandeling motie 133 fietsverbinding De Liesbosch 
 
7.5 Ingekomen brief SP afdeling Stichtse Vecht betreffende opheldering zonneweide  
 
7.6 SB Actuele ontwikkelingen bij de eerste Kwartaalrapportage 2019 Werkend 
Tramvervoerssysteem Uithoflijn 
 
7.8 SB proces stappen Henschotermeer 
 
7.9 SB Scenario’s voor fietsverbinding Zuidelijke ontsluitingsweg Liesbosch 
 
7.10 Ingekomen brief inkrimpen dienstregeling buslijn 5 Zandweg-Oostwaard Maarssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM108-Statenbrief-gunning-Busstalling-Westraven-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM109-Ingekomen-stuk-Nieuwegein-afhandeling-motie-M133-fietsverbinding-zuidelijkeinprikker-De-Liesbosch-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM110-Ingekomen-brief-SP-afdeling-Stichtse-Vecht-betreffende-opheldering-zonneweide-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:45/2019MM116-01-Statenbrief-actuele-ontwikkelingen-bij-1e-kwartaalrapportage-2019-WTVS-Uithoflijn.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:45/2019MM116-01-Statenbrief-actuele-ontwikkelingen-bij-1e-kwartaalrapportage-2019-WTVS-Uithoflijn.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM115-Statenbrief-proces-Henschotermeer.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:15/2019MM113-01-Statenbrief-scenario-s-voor-fietsverbinding-Zuidelijke-ontsluitingsweg-Liesbosch.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/26-juni/14:45/2019MM122-Ingekomen-brief-inkrimpen-dienstregeling-buslijn-5-Zandweg-Oostwaard-Maarssen.pdf

