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VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Milieu en Mobiliteit van 22 mei 2019 
 
Voorzitter:  
mw. A.C. Boelhouwer 
 
Aanwezig: 
drs.ing. P. van den Berg (gedeputeerde), mw. A.M.A. Pennarts (gedeputeerde), drs. D.D. Straat 
(gedeputeerde), J.J. Bart (GroenLinks), P.D.M. Bauduin Msc (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), ir. H.P. van Essen (GroenLinks), mw. mr. N.M. Groen (GroenLinks), mw. 
H.F. de Groot (50PLUS), mw. N. de Haan (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), 
mw. H.M. Lejeune (PvdA), drs. A. Mourik-Geluk (CDA), D. Oude Wesselink (GroenLinks), mr. S.M. 
Sijbrandij (VVD), E. Strandstra LLB ( PvdD), H.O. Suna (PvdA), mw. L.E. Veen (D66). drs. W.J. Ubaghs 
(PVV), S.F. van Ulzen (VVD)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
dr. R.J. Poort (adjunct-griffier), W. Voorneman-Rikkers (verslag) 
 
 
1. OPENING EN ALGEMEEN 
1.1.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij de eerste vergadering van de 
commissie Milieu en Mobiliteit in deze nieuwe Statenperiode; een speciaal welkom aan de 
gedeputeerden voor wie dit mogelijk direct de laatste vergadering M&M is.       
 
1.2.  Vaststellen agenda 
De voorzitter deelt mede dat agendapunt 3.4 per abuis in blok 3 terecht is gekomen; dit agendapunt 
wordt verplaatst naar blok 4.  
De heer Eggermont stelt voor de agendapunten 2,3, 2.4, 2.8 en 2.11 samengevoegd te behandelen.  
De heer Mourik-Geluk kan zich vinden in het achter elkaar behandelen van voornoemde 
agendapunten, maar stelt wel behandeling per brief voor. 
Aldus wordt besloten.  
Met in achtneming van het vorenstaande wordt de agenda vastgesteld.  
 
1.3 Mededelingen 
Gedeputeerde Straat deelt mede dat in Nederland voor trein en streekvervoer een staking is 
afgekondigd op 28 mei a.s. In de pers verscheen de mededeling, dat dit niet in Utrecht zou gebeuren. 
Uit navraag is echter gebleken dat Qbuzz naar verwachting wel staakt; wat Syntus betreft is dit nog 
niet duidelijk. Spreker stelt voor ervan uit te gaan., dat er in Utrecht op 28 mei a.s. geen OV rijdt.  
  
1.4 Verslag Statencommissie MME 21 januari 2019 en 28 januari 2019 
De verslagen worden conform vastgesteld. 
 
1.5 Rondvraag 
Vraag SGP inzake maaien van waterplanten in het Eemmeer 
De heer Donker pleit ervoor dat de provincie een bijdrage levert aan het maaien van waterplanten in 
het Eemmeer die in verhouding staat tot het gebied dat onder de provincie Utrecht valt. Mede gelet 
op het feit dat de andere provincies het wel doen wordt geïnformeerd naar de stand van zaken.  
Gedeputeerde Pennarts memoreert dat vorig jaar al een keer is gesproken over de noodzaak om iets 
te doen aan de waterplanten in dat gebied. De Stichting Gastvrije Randmeren heeft het probleem 
eveneens onder de aandacht van de provincie gebracht. De hinder van waterplanten wordt 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Verslagen/2019MME46-conceptverslag-MME-van-28-1-2019.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Verslagen/2019MME46-conceptverslag-MME-van-28-1-2019.pdf


2 
 

aangekaart als problematiek voor recreanten. De provincie financiert recreatieopgaven via de 
Recreatieschappen; gemeenten die daarbij zijn aangesloten hebben toegang tot die middelen. De 
gemeenten Bunschoten en Eemnes zijn geen lid van een Recreatieschap, hetgeen het lastig maakt 
om vanuit de recreatiemiddelen hiervoor geld ter beschikking te stellen. Een andere mogelijkheid 
zou zijn dit te financieren via de subsidieregeling Recreatie. Daarbij geldt echter de afspraak dat de 
middelen niet mogen worden uitgegeven aan beheer en onderhoud maar alleen aan ontwikkeling. 
De provincie erkent dat er sprake is van een serieus probleem, maar er zal naar een andere oplossing 
moeten worden gezocht.   
Desgevraagd licht spreekster toe dat de Stichting Gastvrije Randmeren een Gemeenschappelijke 
Regeling betreft, waarin de provincie Utrecht niet participeert.  
Zodra de brief van de gemeente Bunschoten is ontvangen zal worden bekeken welke 
aanknopingspunten GS kunnen voorleggen om dit probleem op te lossen.   
 
Vraag SGP inzake ondertunneling Maarsbergen 
De heer Hazeleger licht onder verwijzing naar de onderbouwing van de SGP toe dat de Engweg al een 
tijdje de aandacht heeft. De SGP dacht op 10 december jl. mét de bewoners van de Engweg dat het 
probleem nagenoeg was opgelost en iedereen had er vertrouwen in. De SGP heeft begrepen dat er in 
de afgelopen periode toch weer wat wantrouwen is ontstaan. Er heeft een goede sessie 
plaatsgevonden waarin door een ieder input kon worden geleverd. Bij de vervolgsessie bleek dat die 
input niet of slecht was meegenomen; er was geen tekening van de overkapping waarbij nogal wat 
oneigenlijke argumenten werden gebruikt o.a. dat er nog berekeningen moesten worden gemaakt. 
De SGP plaatst hier een kanttekening bij omdat het om bovenwettelijke maatregelen gaat. De Staten 
hebben geld beschikbaar gesteld voor bovenwettelijke maatregelen om de bewoners van de Engweg 
te ontlasten. De SGP hoopt dat nu eindelijk de wensen en de zorgen van de bewoners serieus 
worden genomen en worden opgepakt.    
Gedeputeerde Straat licht toe dat PS ten aanzien van dit project hebben besloten € 2,8 mln. 
beschikbaar te stellen voor bovenwettelijke maatregelen. Per motie hebben PS nadrukkelijk 
opgenomen dat voor de Engweg in overleg met de bewoners een belangrijk vraagstuk moet worden 
uitgewerkt. Op grond hiervan heeft via een aantal bijeenkomsten contact met de bewoners 
plaatsgevonden. Het Q-team heeft te kennen gegeven maximaal te willen onderzoeken wat de 
ruimtelijke kwaliteit is van de overkluizing. Die wordt nu getekend en op 4 juni a.s. besproken met de 
bewoners. In zijn visie wordt hiermee tegemoet gekomen aan de vraag van PS.  
Het is de SGP niet ontgaan dat er veel wordt geluisterd naar de bewoners van de Engweg, aldus de 
heer Hazeleger. Het gaat de SGP erom of er ook concreet wat met de wensen van de bewoners 
wordt gedaan; zij verdienen niet alleen ‘luister- maar met name ook doe aandacht’. De SGP kan zich 
voorstellen dat toegezegd wordt dat na de presentatie van de tekening, waarop kan worden 
gereageerd, nog een bijeenkomst wordt belegd waarin wordt toegelicht wat er met de feedback van 
de bewoners is gedaan.  
Gedeputeerde Straat heeft op zich geen moeite met het organiseren van een extra bijeenkomst, 
maar acht het op dit moment prematuur om dit toe te zeggen. Hij is van mening dat het proces even 
de ruimte moet krijgen, daarin vertrouwen moet zijn en vooralsnog moet worden afgewacht wat er 
uit de bijeenkomst op 4 juni a.s. komt.  
 
Vraag SGP inzake lozing giftige stof  
De heer Hazeleger memoreert dat de SGP begin 2019 schriftelijke vragen heeft gesteld over de lozing 
van de giftige stof AlphaMethylstyreen in november 2018 op het gemeentelijk riool in Woudenberg. 
Het College gaf destijds aan dat het incidentenonderzoek, dat door de firma Van Appeldoorn zelf 
moest worden uitgevoerd, onvoldoende was. Geïnformeerd wordt naar de actuele stand van zaken.   
Gedeputeerde Pennarts memoreert het eerder als onvoldoende beoordeelde incidentenonderzoek 
op grond waarvan een nieuw onderzoek is ingesteld. De uitkomst van dit onderzoek is recent 
binnengekomen. Omdat dit bedrijf onder een andere omgevingsdienst valt vanwege de aard van de 
werkzaamheden, is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied eveneens een integrale 
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controle uitgevoerd. De uitkomsten van beide onderzoeken worden op dit moment naast elkaar g 
gelegd. De commissie zal zo spoedig mogelijk een schriftelijk antwoord krijgen op de vraag.   
 
1.6 Termijnagenda (versie 17 mei 2019)  
De heer Poort deelt mede dat in de Termijnagenda nog een groot aantal toezeggingen op p.m staat. 
Er wordt naar gestreefd die voor de volgende vergadering van concrete data van afdoening te 
voorzien.  
 
2. MOBILITEIT 
2.1  SB afhandeling motie 069 Fietspad van de Toekomst 
Opgewaardeerd door de FvD 
 
De heer Berlijn informeert onder verwijzing naar de onderbouwing op de agenda naar de noodzaak 
om € 300.000 uit te geven aan o.a. een inspiratiesessie en een prijsvraag. De FvD vindt dit veel geld.  
 
Gedeputeerde Straat antwoordt dat het College in de eerste plaats de motie Fietspad van de 
toekomst uitvoert. Afgesproken is om te kijken hoe innovatieve ideeën op dit tracé zouden kunnen 
worden toegepast. Daarover voert de provincie (inter)nationaal overleg, omdat er veel ideeën 
worden bedacht. Er zullen ideeën verder moeten worden uitgewerkt. Daarvoor is budget nodig. Er is 
een zo goed mogelijke inschatting gemaakt wat daarvoor nodig is, waarbij uitgekomen is op het 
genoemde budget. Dit betreft derhalve niet alleen budget voor bijeenkomsten maar ook voor het 
uitwerken van de beste innovatieve ideeën.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
  
2.2. SB uitgangspunten U-OV en Syntus Vervoerplan 2020 
De voorzitter deelt mede dat zich hiervoor een inspreker heeft gemeld, die zij als eerste het woord 
geeft. 
 
De bijdrage van de heer Ende, ROVER, 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 inspreker. 
 
De heer Eggermont informeert of de SP goed heeft begrepen dat het centrale probleem m.n. het 
vastgestelde plafond aan dienstregelingsuren is. 
De heer Ende bevestigt dat dit in zijn bijdrage doorklinkt. De vervoerders zitten daar ook mee. Het 
aantal dienstregelingsuren gaat in principe omhoog en de vraag wordt op sommige punten veel 
sterker. Het is belangrijk om te investeren in OV. Daarom zijn die hoogwaardige lijnen wel belangrijk. 
Als dit door dat plafond echter ten koste gaat van het bestaande netwerk dan is dat wel heel 
vervelend voor de gedupeerde reizigers.  
 
Mevrouw Hoek vestigt de aandacht op het verhogen van de frequentie van een hoofdlijn bv. lijn 120 
Amsterdam – Utrecht, waarop een aantal kleinere lijnen aantakken. Een mogelijke consequentie kan 
zijn dat reizigers vanuit de kleinere lijnen hierdoor minder gebruik gaan maken van het OV waardoor 
die kleine lijnen helemaal dreigen te verdwijnen. Geïnformeerd wordt of ROVER de zorg van 50PLUS 
deelt.  
De heer Ende bevestigt dat dit een van de zorgen is. 50PLUS noemt een lijn die veel aansluitingen 
heeft op ander OV (de trein, andere buslijnen). Het is voor de reiziger belangrijk dat er, als hij ergens 
instapt, goede aansluitingen zijn zonder te lange wachttijden. Bij bv. station Breukelen is dat af en 
toe een probleem omdat bussen niet altijd aansluiten op treinen terwijl dat wel de bedoeling was.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Milieu-en-Mobiliteit/2019/22-mei/13:00/2019MME47-Termijnagenda-MME.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-afhandeling-motie-069-Fietspad-van-de-Toekomst-2.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Uitgangspunten-U-OV-en-Syntus-Vervoerplan-2020-1.pdf
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De heer Sijbrandij informeert in algemene zin naar de mening van ROVER over het maken van een 
afweging tussen het laten vervallen van haltes en het verhogen van de frequentie van het OV.  
De heer Ende antwoordt dat de VVD het dilemma schetst tussen reissnelheid voor een grote groep 
reizigers en bediening voor een kleine groep reizigers. Het gaat feitelijk om maatwerk. Bekeken moet 
worden wie er bij die halte komen i.c. waar deze reizigers vandaan komen, waar ze naartoe moeten 
en of ze een alternatief hebben. Het is geen wet van meden en perzen dat alle haltes moeten worden 
gehandhaafd noch dat er veel haltes moeten worden opgeheven. ROVER gaat dit nauwkeurig 
bestuderen aan de hand van de concrete voorstellen van de vervoerders.  
 
Mevrouw Bikker informeert of zij goed begrijpt dat er niet/onvoldoende klantenonderzoek 
plaatsvindt. 
De heer Ende antwoordt dat jaarlijks de zgn. OV barometer uitkomt. Alle OV-bedrijven in alle 
concessies worden op allerlei punten gemeten. Dat gebeurt door de in dat jaar bestaande reizigers 
daarop te bevragen. Weggelopen reizigers zijn niet van invloed op het rapportcijfer van het OV.  
 
De voorzitter bedankt de heer Ende voor zijn komst en inbreng en gaat vervolgens over tot de 
inhoudelijke behandeling van dit onderwerp. 
Opgewaardeerd door SGP, SP, PvdA en 50PLUS    
 
De heer Donker zet uiteen dat de SGP ervoor pleit zorgvuldig om te gaan met het schrappen van 
‘onderbezette’ lijnen. Door inwoners in m.n. de dorpen wordt het als zeer frustrerend ervaren als het 
OV wegvalt.  
 
De heer Eggermont constateert dat feitelijk sprake is van een sterfhuisconstructie. Het hanteren van 
een plafond zal ertoe leiden dat alleen lijnen zullen worden ingezet waar de grootste vraag is in 
plaats van een netwerk in zijn geheel in stand te houden. Het laatste is echter noodzakelijk om de 
concurrentie met de auto aan te kunnen gaan.  
Een van de niet door ROVER genoemde zaken is het verlaten van de dienstregeling in de zin van het 
opschuiven van het tijdvak/de vensters. Dat heeft tot gevolg dat een grote groep reizigers, die ’s 
morgens de eerste bus nemen, geen alternatief meer hebben om met het OV naar het werk te 
komen; diezelfde reizigers is men dan ook op de terugreis kwijt.   
Indien vastgehouden wordt aan het plafond van het aantal dienstregelingsuren zullen reizigers voor 
het OV verloren gaan. Aan die reizigers wordt vervolgens ook niet meer gevraagd wat zij ervan 
vinden.  
De SP informeert hoe de andere fracties tegenover het plafond staan en in hoeverre de beoogde 
coalitiepartijen nog invloed gaan uitoefenen op de huidige uitgangspunten. Indien dat niet gebeurt, 
kan in de visie van de SP niet worden gezegd dat het voornemen is om het OV in de provincie te 
versterken. 
 
Mevrouw d’Hondt deelt mede dat de PvdA de inspraak naar aanleiding van de beantwoording van de 
vragen heeft ingetrokken. In het kader van de start van de Vuelta in Utrecht in 2020 heeft de PvdA de 
vraag gesteld of er geld van de concessie naar het eventueel omleiden van bussen gaat in verband 
met de start van de Vuelta. Uit de beantwoording heeft de PvdA begrepen dat dit niet het geval is en 
het geld, als dit nodig is, uit het budget van het evenement komt.  
Geïnformeerd wordt of het College kan toezeggen dat de Staten hierover in dat geval worden 
geïnformeerd zodat zij inzicht krijgen in die kosten.   
De heer Eggermont informeert hoe de PvdA aankijkt tegen het plafond.  
Mevrouw d’Hondt antwoordt dat de PvdA het betoog van de SP in deze volledig onderschrijft. De 
PvdA heeft in de vorige Statenperiode ook steeds een kanttekening geplaatst bij dit systeem. Het is 
echter nu eenmaal zo dat in 2014 voor een concessievorm is gekozen waarover de Staten weinig te 
zeggen hadden; de opbrengstverantwoordelijkheid ligt maximaal bij de vervoerder. De PvdA is daar 
niet gelukkig mee. De vraag van de SP komt echter een beetje te vroeg om daar als beoogd 
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coalitiepartner iets over te zeggen. Zij adviseert de SP daarop bij de eerste vergadering, dat dit 
onderwerp weer aan de orde is, terug te komen omdat daarover op dat moment wat meer kan 
worden gediscussieerd. Overigens zij opgemerkt dat dit onderwerp de aandacht heeft van alle 
beoogde coalitiepartijen.  
De heer Eggermont kan zich voorstellen dat dit juist het goede moment is, omdat de PvdA nu in ieder 
geval kan aangeven of zij het plafond al dan niet het probleem vindt en dit wellicht iets is dat de 
nieuwe coalitie wil aanpakken wil zij kunnen zeggen dat ze een beter OV in deze provincie voorstaat.  
Mevrouw d’Hondt bevestigt dat de PvdA het plafond een probleem vindt. Of het kan worden 
aangepakt in deze concessie is echter de vraag.  
 
Mevrouw De Groot memoreert dat 50PLUS vragen heeft gesteld inzake de te verwachten 
personeelsbezetting van de bussen en de trams in het komende seizoen. 50PLUS begrijpt uit de 
beantwoording dat de problemen, die zich vorig jaar hebben voorgedaan, in het vizier zijn en dat 
hierop wordt gehandeld. Het verheugt 50PLUS dat zo mogelijk de uitval van ritten van trams en 
bussen in de provincie Utrecht worden gereduceerd.   
50PLUS verzoekt het College de Staten actief te informeren zodra wederom forse uitval van ritten 
ontstaat en over welke maatregelen op dat moment (kunnen) worden genomen.  
Mevrouw Hoek voegt hieraan toe dat 50PLUS gisteravond heeft vernomen dat de ritten van lijn 120, 
Amsterdam – Utrecht, zullen worden gehalveerd. Dit zou verstrekkende gevolgen hebben voor 
reizigers vanuit kernen die daarop via allerlei lijnen aantakken. Dit baart 50PLUS grote zorgen. 
Geïnformeerd wordt of de informatie over lijn 120 klopt.  
De voorzitter wijst erop dat deze vraag niet, conform de afgesproken werkwijze, aansluit op de 
punten die door de indieners van de opwaardering naar voren zijn gebracht naar aanleiding van deze 
Statenbrief. 
In algemene zin wijst zij erop dat actuele vragen in de Rondvraag aan de orde kunnen komen.  
Mevrouw Hoek onderschrijft vorenstaande opmerking. 50PLUS heeft er geen moeite mee als de 
vraag over lijn 120 schriftelijk wordt beantwoord.  
 
De voorzitter stelt de beoogde coalitie fracties in de gelegenheid de vraag van de SP over het plafond 
te beantwoorden.   
 
De heer Oude Wesselink deelt, in aanvulling op de reactie van de PvdA, mede dat GroenLinks op zich 
een plafond goed vindt maar wel moeite heeft met het feit dat het plafond zo statisch is. Op grond 
daarvan is GroenLinks van mening dat dit jaarlijks zou moeten kunnen worden aangepast. GroenLinks 
kan zich voorstellen dat het plafond wordt gecorrigeerd op basis van bv. inwonersaantal.   
 
De heer Mourik-Geluk memoreert dat het CDA altijd heeft aangegeven het zorgelijk te vinden als 
kleine kernen slecht bereikbaar zijn, in dat kader veel lijnen worden geschrapt en er vooral op 
gestrekte lijnen wordt gereden. Dat wordt in de voorliggende Statenbrief eveneens teruggezien. Het 
CDA acht het te vroeg om thans verdergaande uitspraken te doen over het plafond. Het CDA heeft 
zich daar altijd achter geschaard, maar is ook in onderhandeling.  
 
De heer Van Oort deelt mede dat het plafond voor de ChristenUnie niet perse heilig is. De 
ChristenUnie staat voor een goed OV. Na afloop van de onderhandeling kan de ChristenUnie laten 
weten of haar punten daarin al dan niet zijn gehaald.  
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan gedeputeerde Straat voor de beantwoording van de 
aan het College gestelde vragen. 
 
Gedeputeerde Straat geeft de nieuwe coalitie de suggestie mee naar het plafond te kijken, omdat hij 
onderschrijft dat dit statisch is. In de huidige situatie is daarover echter een afspraak gemaakt, dat in 
een contract is vastgelegd. Dat kan niet eenzijdig worden gewijzigd.  



6 
 

Jaarlijks worden in het kader van het Vervoerplan de mogelijkheden bekeken. Volgens spreker 
worden er geen hele lijnen geschrapt maar samengevoegd; hij onderschrijft dat hier en daar ritten 
worden geschrapt.  
De grote kans zit bij de nieuwe concessie. Spreker beveelt aan om In aanloop naar de nieuwe 
concessie (2023) te kijken naar flexibiliteit (hoe kan het geschetste vraagstuk goed worden 
gefaciliteerd) en na te denken over een mobiliteits- in plaats van een OV concessie (first and last mile 
vraagstukken).  
De rituitval als gevolg van bezettingsproblemen wordt in de gaten gehouden. Op het moment dat 
wordt gesignaleerd dat dit weer speelt, wordt in overleg getreden met de vervoerders en zullen de 
Staten hierover worden geïnformeerd. 
De ritten van lijn 120 worden niet gehalveerd; er is überhaupt geen sprake van frequentieverlaging 
op deze lijn.  
Spreker bevestigt de opmerking van de PvdA in het kader van de Vuelta. Het lijkt hem nuttig om de 
eventuele kosten ten behoeve van het OV mee te nemen in de evaluatie van het evenement.  
 
De heer Eggermont hoopt dat de formerende partijen overnemen dat iets met het plafond moet 
worden gedaan, maar dat dit eveneens te maken heeft met de portefeuille Financiën. Wellicht moet 
worden bekeken of daarmee iets kan worden gedaan in relatie tot het plafond.  
Spreker memoreert zijn vraag over de verandering van vensters en de gevolgen hiervan voor 
reizigers die daardoor niet meer op hun werk kunnen komen; die gevolgen zijn ook in de weekenden 
geconstateerd. Dat betekent feitelijk dat mensen uit het OV worden gejaagd.  
 
Gedeputeerde Straat wijst erop dat de Staten uiteindelijk over de financiën gaan. Het contract heeft 
echter ook zijn beperkingen. Het ligt ingewikkelder dan een oplossing met meer financiële middelen. 
De vervoerders houden elkaar goed in de gaten. Zodra de juridische grens wordt overschreden, is er 
direct sprake van een probleem. Dat speelt mee bij zijn aanbeveling om een en ander in aanloop naar 
de nieuwe concessie in 2023 te bekijken.  
De vensters horen in algemene zin bij de kwetsbaarheid die er nu in zit. Spreker is bereid hiernaar te 
kijken. Er ligt thans een concept Vervoerplan waarop iedereen mag reageren; ROVER heeft dit thans 
al deels gedaan. Als daar zaken als de vensters uitkomen, moet daarnaar worden gekeken. De SP 
heeft wel een punt, omdat dit vaak de tijden zijn dat het niet zo druk is. Op dat moment wordt soms 
gekeken of het nog zinvol is om die bus te rijden. Voor het jaarlijks overleg met de vervoerder helpt 
het als dergelijke problemen uit de consultatie komen. Wel zij opgemerkt dat als hierin vervolgens 
dienstregelingsuren worden gestopt dit altijd ten koste gaat van iets anders. Dat is een keuze die 
moet worden gemaakt.  
Hij deelt tot slot mede dat op 29 mei a.s. een informatiesessie plaatsvindt over het concept 
Vervoerplan; daarin kan vanuit de organisatie een aantal zaken wat technischer worden toegelicht.   
 
Mevrouw Demir memoreert dat gesproken wordt over beperkingen. Er is thans sprake van een 
probleem dat mogelijk wordt veroorzaakt door de diensturenregeling en het plafond. DENK 
informeert of ook gekeken wordt naar de mogelijkheden met de huidige afspraken.  
 
Gedeputeerde Straat antwoordt dat dit in het kader van het Vervoerplan gebeurt. Zichtbaar is dat 
Utrecht een enorme dynamiek heeft op een aantal grote lijnen waar ook sprake is van groei van het 
aantal reizigers; op andere plekken gaat het er weer om dat bekeken moet worden of een lijn wel in 
stand kan worden gehouden op grond van het aantal reizigers. Dat is de puzzel die constant moet 
worden gelegd binnen de contractvoorwaarden en waarnaar jaarlijks in het kader van het 
Vervoerplan wordt gekeken.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
2.3 SB vervaging U-OV busmaterieel 2020 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-vervanging-busmaterieel-2020.pdf
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Opgewaardeerd door SP  
 
De heer Eggermont zet uiteen dat de vervanging van het busmaterieel deels logisch is in verband met 
de tram. De SP vraagt zich echter af of het versneld elektrificeren van de bussen uiteindelijk ook 
wordt betaald van het budget dat anders kan worden ingezet om lijnen in stand te houden. In dat 
geval pleit de SP ervoor daarmee voorzichtigheid te betrachten.  
  
Gedeputeerde Straat memoreert dat PS bij de Begroting € 5 mln. hebben gereserveerd voor de 
elektrificatie. Het moment van vervanging is gebruikt om hieraan een extra impuls te geven op een 
aantal lijnen.    
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
2.8 Ingekomen brief gemeente IJsselstein inzake buslijn 283 
Opgewaardeerd door GroenLinks (ingetrokken n.a.v. beantwoording), SP en VVD 
2.9 SB Bestuursovereenkomst duurzame bereikbaarheid en mobiliteit IJsselstein 
Opgewaardeerd door VVD 
 
De heer Eggermont merkt op dat het karakter van de buslijn wijzigt van een shuttle in een reguliere 
lijn. Op zich vindt de SP dit niet een slecht idee, maar er wordt voor gepleit die wijziging wat 
duidelijker te communiceren. Voorts dient sprake te zijn van een goede overstap in IJsselstein om te 
voorkomen dat de reistijd te lang wordt waardoor reizigers afhaken.  
 
De heer Sijbrandij deelt mede dat de VVD zich zorgen maakt over de bereikbaarheid van IJsselstein. 
Op grond hiervan wordt aandacht gevraagd voor de OV ontsluiting van dit deel van de Lopikerwaard 
en de aansluiting met de Stad en USP. De VVD acht dit van groot belang voor de regio.  
 
Gedeputeerde Straat bevestigt dat de frequentie van buslijn 283 wordt verhoogd, waarmee het 
feitelijk een reguliere buslijn wordt die naar het USP rijdt minus het rondje in IJsselstein. Daarover is 
echter wel een belangrijke afspraak gemaakt, hetgeen in zijn visie de problematiek raakt waarop de 
VVD doelt. De bus rijdt het rondje nu op hetzelfde traject als de tram ongeveer rijdt. Een van de 
uitgangspunten van het OV systeem is dat niet onnodig dubbel wordt gereden met twee 
verschillende vervoerssystemen.  
Omdat volgend jaar nog veel te doen is ter zake van de SUNIJ-lijn is de afspraak dat het rondje 
IJsselstein pas wordt geschrapt als het tramproduct goed is. Naar verwachting kan dit in de 
dienstregeling eind 2020 worden gewijzigd. Om de bediening van reizigers te waarborgen dient o.a. 
lijn 283 als een back up voor het geval dat er zich in de testfase van de tram problemen voordoen.  
 
De heer Sijbrandij deelt mee dat in IJsselstein/Lopikerwaard het gerucht de ronde doet dat GS 
ontmoedigen om in IJsselstein op de tram naar USP te stappen, omdat de tram in dat geval al vol aan 
zou komen op Utrecht Centraal.  
Gedeputeerde Straat antwoordt dat dit gerucht niet klopt.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.    
 
2.4 SB actuele ontwikkelingen 4e kwartaalrapportage 2018 WTVS Uithoflijn 
Opgewaardeerd door SGP 
2.5 SB actuele ontwikkelingen proefbedrijf Werkend Tramvervoerssysteem UHL 
Opgewaardeerd door SGP en PVV  
 
De heer Hazeleger memoreert dat de SGP in de informatiebijeenkomst van 19 februari jl. heeft 
gewezen op het belang van het op orde hebben van het eisenbeheersysteem. Destijds werd 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Afschrift-gemeente-IJsselstein-brief-29-03-2019-aan-gedeputeerde-de-heer-Straat-buslijn-283-met-verzoek-verspreiden-provinciale-fracties.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-BOK-mobiliteitsopgave-IJsselstein.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-actuele-ontwikkelingen-bij-4e-kwartaalrapportage-2018-WTVS-Uithoflijn.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-voortgang-proefbedrijf-Uithoflijn.pdf
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aangegeven dat het eisenbeheersysteem geen randvoorwaarde is voor het halen van de topeisen. De 
SGP heeft benadrukt in deze belangrijke risico’s te zien. Op grond hiervan wordt geïnformeerd naar 
de stand van zaken met betrekking tot het eisenbeheersysteem.  
Voorts is de vraag of kan worden voldaan aan de topeisen en wat te doen als dit niet het geval is. Op 
grond van de laatste brief (agendapunt 4.44 i.c. 2.5) vreest de SGP dat de topeisen nooit gehaald 
gaan worden. Er staat immers letterlijk:”Als dit issue (zwerfstromen) niet tijdig is opgelost dan 
bestaat er een risico dat we niet volledig in exploitatie kunnen omdat we dan b.v. langzamer moeten 
rijden of met minder trams of dat aanpassing van de stuurplanning noodzakelijk wordt.” 
 
De heer Van Déun vestigt de aandacht op zwerfstromen, niet werkende sensoren, overwegbomen en 
veiligheidssystemen die nog niet goed werken. Daar is natuurlijk ook een proefbedrijf voor, waarvan 
moet worden geleerd. Bij de PVV roept dit toch de vraag op waaraan de provincie is begonnen.  
In het verleden is al veel gesproken over de magneetvelden. De PVV had de indruk dat hiervoor een 
oplossing was, maar nu blijkt tijdens het proefbedrijf dat het kennelijk nog te hoog is en dat 
aanpassing van de stuurplanning noodzakelijk kan zijn.  
De PVV informeert naar de gevolgen van de zwerfstromen. Spreker memoreert dat eerder het 
scenario is geschetst, dat de trams om zwerfstromen te voorkomen zouden moeten worden voorzien 
van accu’s om zonder bovenleiding te kunnen rijden.  
   
Gedeputeerde Straat licht toe dat de topeisen zijn vertaald in een PvE. Het PvE wordt thans getest in 
het proefbedrijf. Aan het eind van het proefbedrijf wordt duidelijk of geheel aan de topeisen wordt 
voldaan.  
De brief waarnaar wordt verwezen bevat de laatste stand van zaken op dat moment. In de 
Stuurgroep is afgesproken om de Staten en de raad steeds op de hoogte te houden van de actuele 
stand van zaken. In dat kader is het punt van de zwerfstromen genoemd. Het is echter op dit 
moment niet de factor die het al dan niet in dienstregeling gaan sterk bepaalt. Zichtbaar is dat er 
sprake is van zwerfstromen. Hierover wordt goed overleg gevoerd met de partners op USP. Dit punt 
heeft geen effect op de dagelijkse bedrijfsvoering, maar kan in sommige testsituaties een probleem 
opleveren. Enerzijds wordt bekeken hoe de zwerfstromen kunnen worden opgelost en anderzijds of 
er afspraken kunnen worden gemaakt met de partners op USP over het testen op momenten dat het 
minder druk is op USP.   
Over het voorval met de slagbomen op de Koningsweg kan spreker melden dat de uitgevoerde 
software update op dat systeem goede verbeteringen laat zien.  
De Staten worden weer meegenomen in de kwartaalrapportage die binnenkort tegemoet kan 
worden gezien.  
Voorts is op 18 juni a.s. een gezamenlijke infosessie gepland voor gemeenteraden en Staten over de 
laatste stand van zaken. Op dat moment zullen de resultaten van de robuustheidsproeven, die thans 
plaatsvinden, ook bekend zijn.  
 
De heer Van Déun memoreert dat ter zake van de zwerfstromen een aantal oplossingsrichtingen 
wordt gegeven. Verzocht wordt in de Q2 rapportage specifiek te beschrijven wat die 
oplossingsrichtingen zijn.  
 
De heer Oude Wesselink informeert wanneer de voortgangsrapportage tegemoet kan worden gezien 
en wanneer de indienststelling met passagiers start. 
 
De heer Hazeleger informeert of de topeisen worden gehaald. 
 
Gedeputeerde Straat antwoordt dat het behalen van de topeisen nodig is om in dienstregeling te 
kunnen.  
Spreker zegt toe dat de actuele stand van zaken met betrekking tot zwerfstromen zal worden 
meegenomen in de Q2 rapportage dan wel in de infosessie op 18 juni a.s. 
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De volgende kwartaalrapportage kan eind mei tegemoet worden gezien.  
Er wordt nog steeds op de stuurplanning gewerkt d.w.z. in dienstregeling op 29 juli a.s.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
2.6 SB Vaststelling Gezamenlijke Kwaliteitsimpuls 2e helft U-V concessie 
Opgewaardeerd door GroenLinks 
 
De heer Oude Wesselink deelt mede dat GroenLinks blij is met deze kwaliteitsimpuls. Vooral dat 
aansluiting wordt gezocht met bestaande OV-producten zoals R-net wordt gewaardeerd.   
Producten als R-net zijn zeer krachtig omdat ze vervoerder-, regio- en concessie onafhankelijk zijn. 
Het is uniform herkenbaar als een goed, betrouwbaar en snel OV-product in de Randstad. Als 
reizigers echter naar het verschil wordt gevraagd tussen U-OV en Qbuzz dan zullen de meeste dat 
verschil naar verwachting niet kunnen benoemen. Om nu tijdelijk weer een nieuw product te 
introduceren maakt het voor de reiziger niet begrijpelijker. Daarom pleit GroenLinks ervoor geen 
nieuwe OV-producten te introduceren maar direct aan te sluiten bij R-net.  
Vervolgens vestigt spreker de aandacht op de betrouwbaarheid. Een grote bron voor het creëren van 
onbetrouwbaarheid zijn knelpunten op kruispuntniveau (VRI’s). Technisch gezien is het mogelijk om 
specifieke buslijnen een andere prioriteit te geven dan andere buslijnen. Door de bussen van U-link 
meer of absolute prioriteit te geven bij VRI’s ziet GroenLinks als een kans om ervoor te zorgen dat de 
bussen van U-link echt worden gezien als snel en betrouwbaar. Dit kan eenvoudig met bestaande 
technieken die VRI’s al aan boord hebben.  
Samenvattend wordt ervoor gepleit het introduceren van weer een nieuw en verwarrend OV-
product voor deze regio te heroverwegen en met betrokken wegbeheerders te onderzoeken of de 
bussen van U-link extra of absolute prioriteit kunnen krijgen bij VRI’s.  
 
De heer Eggermont informeert of het wenselijk is om met verschillende kleuren bussen te rijden. 
Hierbij wordt door buschauffeurs de kanttekening geplaatst dat de verschillende bussen indien nodig 
niet op elkaars lijnen kunnen worden ingezet. Geïnformeerd wordt of dit soort zaken zijn 
meegenomen bij het ontwikkelen van dit concept.   
 
Gedeputeerde Straat licht toe dat deze naamvoering eveneens wordt toegepast in o.a. Groningen en 
Drenthe. Er is een verschil tussen de snelle verbinding (upgrade), waarover het thans gaat, en de 
reguliere buslijnen. Dat Qbuzz het rijdt, moet wellicht niet aan iedereen worden uitgelegd. Er wordt 
met een U-OV product gereden, waaraan een U-link product wordt toegevoegd. Het U-link product is 
het snelle, metro-achtige, systeem maar dan via de bus. Het voorstel is op deze manier met Qbuzz 
besproken.  
Er is ook serieus gesproken over de mogelijkheid van een R-netconstructie. Die constructie is echter 
veel ingrijpender en daardoor kostbaarder, omdat de haltestructuur moet worden aangepast. R-Net 
wil wel, maar alleen als wordt aangesloten op het totale R-net netwerk. Er is nog gekeken of wellicht 
ergens kon worden gestart met een R-net product, maar dat zou weer een andere kleur betekenen. 
Dat is uiteindelijk losgelaten.  
Een andere reden is dat hiermee vrij snel kan worden begonnen i.c. volgend jaar. Het implementeren 
van R-net neemt langer in beslag. Als het nieuwe product nu goed werkt, waarin veel vertrouwen is 
bij zowel de vervoerder als het College, zou het kunnen worden ge-upgrade naar R-net niveau en  
aan kunnen sluiten op het R-net netwerk in de hele Randstad; een interessante gedachte die echter 
meer tijd en geld kost.   
Er wordt heel bewust voor de verschillende kleuren gekozen. Het voordeel is dat dit reizigers veel 
gemak biedt naast een nummer en een bestemming. Hiermee wordt in veel OV-systemen gewerkt 
w.o. de metro. Vandaar dat het een metro-achtig busnetwerk wordt genoemd. De lijnen worden ook 
in routes gekleurd; een beproefd concept dat goed werkt. De vervoerder is zich ervan bewust dat 
met de kleuren wat statischer wordt omgegaan; daarmee wordt rekening gehouden.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Kwaliteitsimpuls-Utrechts-OV-V2.pdf
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Over de VRI prioriteit zal spreker zich nader moeten buigen. Zijn ervaring is dat de complexiteit meer 
zit in een goede doorstroming; daarnaar zal goed moeten worden gekeken.   
 
De heer Oude Wesselink pleit ervoor in ieder geval in het kader van de volgende concessie verder na 
te denken over R-net en dit niet onmogelijk te maken voor de toekomst.   
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
2.7 SB over aanpak motie “80 op de Zuilense Ring” 
Opgewaardeerd door GroenLinks en PvdD 
 
De heer Oude Wesselink geeft aan dat het GroenLinks verheugt dat de in de vorige 
Statenvergadering aangenomen motie nu al op de agenda staat van de commissie met een 
antwoord. GS stellen voor om de motie op te pakken bij de eerstvolgende trajectaanpak (2025). 
Daarbij wordt aangegeven dat het gaat om groot onderhoud van een belangrijke weg en dit niet in 
een paar maanden kan worden gedaan. GroenLinks kan zich dat voorstellen maar vindt oplevering 6 
– 7 jaar na deze motie wel erg lang. Geïnformeerd wordt of de aanpassing van een snelheidsregiem 
eerder kan worden gerealiseerd dan binnen maximaal 7 jaar.    
Het Mobiliteitsprogramma laat zien dat de normale cyclus van de trajectaanpak tussen de 6 – 8 jaar 
is. Teruggerekend zou er derhalve nu sprake moeten zijn van groot onderhoud op de NRU. In een 
Nieuwsbericht van de provincie Utrecht d.d. november 2018 staat dat het asfalt op de Zuilense Ring  
in 2022 wordt vervangen door geluid-reducerend asfalt. Dit rijmt in de visie van GroenLinks niet met 
een trajectaanpak in 2025.  
Tot slot wordt in de Statenbrief genoemd dat het referentiescenario niet de snelheidsverlaging is. Dat 
zal slechts een van de meerdere varianten zijn.  
Geïnformeerd wordt of het mogelijk is om al eerder dan 2025 uitvoering te geven aan deze motie bv. 
bij de aanleg van het stille asfalt in 2022 of dat de maatregelen eventueel te combineren zijn met 
andere werkzaamheden.   
Voorts wordt gevraagd of het College deze motie als uitgangspunt kan nemen, deze niet te zien als 
een variant maar als referentiescenario waarbij eventueel een variant kan zijn om het  huidige 
snelheidsregiem te behouden. 
 
De heer Strandstra hecht er in de eerste plaats aan op te merken dat in de onderbouwing van de 
PvdD ten onrechte staat dat het College niet aan de slag gaat met de motie. De PvdD sluit zich in 
deze echter wel aan bij GroenLinks dat dit veel sneller kan.  
In aansluiting op het betoog van GroenLinks wordt geïnformeerd hoe de gemeente Stichtse Vecht en 
de Buren van de Zuilense Ring hebben gereageerd op de plannen van het College.  
 
Gedeputeerde Straat antwoordt dat hij niet weet of het verzoek dat wordt gedaan haalbaar is. Er 
moet nog een aantal zaken worden voorbereid. Er wordt ook wat anders gevraagd dan de provincie 
in regulier onderhoud doet nl. te kijken hoe de weg kan worden ingericht op 80 km/u zodat de 
snelheid goed kan worden gehandhaafd. Dat vraagt in de trajectaanpak om meer dan alleen regulier 
onderhoud. Wat in 2022 staat gepland is vervanging van het huidige wegdek in de huidige situatie 
t.w. een 100 km/u weg.  
Voor hetgeen in de motie wordt gevraagd moet een variant worden uitgewerkt met een 
investeringsagenda omdat dit een aanpassing van het wegtracé betekent. Zoals toegezegd bij de 
behandeling van de motie krijgen de Staten dit terug omdat hierover een besluit moet worden 
genomen. Daarna volgen de werkvoorbereiding en de aanbesteding. In de tussentijd starten ook de 
werkzaamheden op de NRU, zodat het wel de moeite loont om te kijken of dit aan elkaar kan worden 
gekoppeld. 
Het andere punt dat sterk heeft meegespeeld is de Trajectcontrole. Die wordt eveneens ingevoerd. 
Het OM is bereid de Trajectcontrole tussentijds in te voeren op 100 km/u zodat de snelheid in ieder 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-over-aanpak-motie-ZR80-v3.pdf
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geval omlaag gaat. Er zit echter wel een soort businesscase onder van ca. 5 – 6 jaar. Indien een 80 
km/u weg over twee jaar wordt voorgestaan, zal het OM de Trajectcontrole naar verwachting niet 
doen.  
De heer Strandstra informeert of hij thans begrijpt dat naast een variant van 80 km/u ook een variant 
van 100 km/u wordt uitgewerkt. De motie roept op om de snelheid te verlagen naar 80 km/u dus 
geen varianten maar een optie.  
Gedeputeerde Straat antwoordt dat de motie in zijn visie vraagt om een onderzoek te doen naar de 
verlaging van de snelheid naar 80 km/u. Dat zal gebeuren. Uiteindelijk zal met elkaar o.a. een 
investeringsafweging moeten worden gemaakt. Het lijkt het College van belang dat daarbij de 
huidige situatie kan worden afgewogen tegenover de 80 km/u situatie. Als de Staten besluiten voor 
de 80 km/u situatie is er vervolgens tijd nodig om het voor elkaar te krijgen. In de tussentijd zal er als 
gevolg van de Trajectcontrole in ieder geval al minder hard worden gereden.  
Voor verzending van de Statenbrief heeft spreker deze combinatie besproken met de gemeente 
Stichtse Vecht en de Buren van de Zuilense Ring. De Buren van de Zuilense Ring hebben hiervan m.n. 
kennisgenomen. Het College van Stichtse Vecht heeft eveneens de vraag gesteld of het niet sneller 
kon waarop door spreker hetzelfde, bovenstaande, antwoord is gegeven.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.   
 
2.10 SB afhandeling motie 161 ‘Vereniging Maarsbergen/ en motie 162 
Opgewaardeerd door ChristenUnie 
 
De heer De Heer memoreert dat de Statenbrief over twee moties gaat. Met de ene is veel gedaan, 
hetgeen de ChristenUnie verheugt; de andere is echter in feite niet uitgevoerd. De kosten van een 
eventuele herstructurering van de bushalte zijn niet berekend. Geïnformeerd wordt hoe m.n. de 
PvdA, indiener van de motie destijds, dit ziet. Voorts is de vraag aan de fracties of zij van mening zijn 
dat de kosten alsnog moeten worden berekend.   
 
Mevrouw Lejeune memoreert dat de PvdA destijds in de motie heeft gevraagd om nader te 
onderzoeken wat de mogelijkheden en de kosten zijn om de bushalte dichterbij het centrum te 
plaatsen. De PvdA is na het lezen van de reactie van mening dat er enigszins onderzoek is gedaan, 
waarbij inderdaad geen duidelijk kostenoverzicht is gegeven. De PvdA heeft echter begrip voor de 
genoemde argumenten w.o.  dat wat voor de één een voordeel is wellicht voor heel veel andere 
reizigers een dusdanig groter nadeel oplevert dat er wat haar betreft geen afzonderlijk onderzoek 
naar de kosten hoeft te komen. De PvdA betreurt de uitkomst maar is wel overtuigd dat dit 
waarschijnlijk de minst slechte oplossing is.  
 
De heer Hazeleger memoreert bij de Rondvraag als iets te hebben gezegd over motie 161. Die is wat 
de SGP betreft pas uitgevoerd als het proces tot het eind toe goed is gegaan en iedereen conform de 
motie echt is meegenomen w.o. de bewoners aan de Engweg.  
Met betrekking tot motie 162 is er weliswaar wat onderzoek gedaan, maar is de beslissing 
uiteindelijk genomen door de concessiehouder. In de visie van de SGP was de gedachte achter de 
motie dat een goed onderzoek zou worden gedaan op basis waarvan de Staten een afweging zouden 
kunnen maken. Die afweging kan thans niet worden gemaakt. Ter illustratie wijst spreker op het feit 
dat in de brief staat dat de verplaatsing van de bushalte wellicht leidt tot missende aansluitingen bij 
station Amersfoort. De SGP zou de consequenties wat concreter willen zien evenals de kosten. De 
SGP pleit voor een compleet plaatje op basis waarvan de Staten de beslissing kunnen nemen of het 
goed/verantwoord is om die bushalte al dan niet te verplaatsen. 
 
Gedeputeerde Straat wijst erop dat een nader onderzoek mogelijk is waardoor meer zicht ontstaat in 
de concrete consequenties en de kosten. Van belang is echter dat de Staten er uiteindelijk niet over 
gaan of de bushalte al dan niet wordt verplaatst. De concessiehouder heeft daarin een bepaalde 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/4-Flyer-uitnodiging-bijeenkomsten-Q-team.pdf
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vrijheid binnen het contract. Het College staat voor te kijken hoe voor elkaar kan worden gekregen 
om de klanttevredenheid en de reizigersgroei zo goed mogelijk te faciliteren. In het voorliggende 
geval is sprake van een specifieke situatie. Door de weginrichting wordt de bushalte, die nu wat 
dichterbij het centrum ligt, verplaatst. Indien de halte wordt gehandhaafd moet de bus een rondje 
door het centrum gaan rijden. Dat betekent een verbetering voor een hele kleine groep maar een 
verslechtering voor een hele grote groep reizigers. Ook het College staat voor dat meer reizigers 
makkelijker bij die bushalte kunnen komen dus hoe vervelend het ook is, is het advies op grond van 
het bovenstaande om het hierbij te laten.  
 
Mevrouw Lejeune memoreert dat aangegeven wordt dat de provincie het heel belangrijk vindt dat 
iedereen zo goed mogelijk bij die bushalte kan komen. Geïnformeerd wordt of het College in die 
context kan toezeggen dat er alles aan zal worden gedaan om te zorgen dat er een fietsstalling bij die 
bushalte komt met voldoende capaciteit.  
 
Gedeputeerde Straat vindt dit een goede suggestie en zegt toe dit te zullen meenemen.   
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af. 
   
2.11 Ingekomen brief werkgroep sneltram in het weekend 
Opgewaardeerd door PVV, SP en VVD 
 
De heer Van Déun deelt mede dat de PVV een reactie van het College mist op de ingekomen brief. De 
gemeente Utrecht wil woningbouw plegen in Rijnsweerd en ook de woningbouw in de Uithof 
verdichten waarmee er veel meer inwoners komen. De briefschrijvers refereren daaraan. Het wordt 
drukker en dan gaat de tram in het weekend niet rijden. De PVV informeert wat het College en de 
overige fracties hiervan vinden. De vraag is of niet aan GS moet worden verzocht te onderzoeken wat 
het zou kosten en of het niet noodzakelijk is ook in het weekend te gaan rijden met de tram.  
 
De heer Eggermont merkt op dat dat de SP zich aansluit bij het pleidooi van de PVV. Dat de tram in 
het weekend niet rijdt is op grond van de woningbouwplannen niet uit te leggen aan inwoners.  
 
De heer Sijbrandij deelt mede dat ook de VVD de noodzaak ziet van een weekendtramdienst. Het 
heeft natuurlijk alles met geld te maken, maar de VVD hoopt/verwacht dat GS dit oppakken en een 
onderzoek doen naar de kosten om de tram ook in het weekend te laten rijden.  
 
Gedeputeerde Straat geeft aan de sneltramdienst in het weekend een goed idee te vinden. Ook hij 
vond het bij zijn komst bij de provincie bijzonder dat er een tramlijn werd aangelegd die in het 
weekend niet rijdt. Er is wel een goede verklaring voor. De afspraak is nl. dat de tram buslijn 12 
vervangt die ook niet in het weekend rijdt. Het uitgangspunt is geweest om het woon-werkverkeer, 
waar het grootste aanbod zit, op deze manier te faciliteren.  
De tramlijndienst in het weekend is zeker een perspectief waarmee aan de slag kan worden gegaan. 
Er is echter sprake van enkele logistieke zaken die de invoering van een weekendtramlijndienst op 
heel korte termijn niet direct mogelijk maken. Hierbij moet worden gedacht aan de kosten maar ook 
aan de doorkoppeling van de tramlijn naar Nieuwegein en IJsselstein in 2020. Het is goed denkbaar 
dat in die periode ook de 41 ma trams nog moeten worden getest en in dat kader is het weekend 
handig om dat te doen. Spreker kan zich echter voorstellen dat die periode wordt gebruikt om de 
mogelijkheid en de kosten van de invoering van de weekendtramlijndienst nader te onderzoeken en 
daarop te zijner tijd in de Staten terug te komen. 
 
De heer Eggermont bevestigt dat sprake is van de vervanging van buslijn 12, maar er is ook sprake 
van ontwikkelingen. Hij kan zich voorstellen dat als er geen tramlijn was gekomen op grond van die 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Aanbiedingsbrief-sneltram-in-het-weekeinde.pdf
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ontwikkelingen ook zou zijn besloten om de dienstregeling van buslijn 12 uit te breiden naar het 
weekend. De SP pleit ervoor dit zo snel mogelijk op te pakken. 
 
De heer Van Déun merkt op dat het antwoord van het College de PVV verheugt, maar gepleit wordt 
voor een concretere toezegging t.w. dat het wordt onderzocht. De PVV onderschrijft dat dit niet op 
korte termijn kan worden ingevoerd vanwege alle ontwikkelingen. Voorgesteld wordt dit onderwerp 
op te nemen op de Termijnagenda.  
 
De heer Sijbrandij sluit zich aan bij het pleidooi van voorgaande sprekers.  
 
De heer Hazeleger deelt mede dat de SGP er voorstander van is de dienstregeling van de tramlijn uit 
te breiden naar de zaterdag.  
 
Gedeputeerde Straat onderschrijft het betoog van de SP met betrekking tot buslijn 12. Op grond 
daarvan wordt het een goed idee gevonden om hierover door te denken. Zoals gezegd acht hij 
invoering in 2020 niet reëel omdat er nog teveel moet gebeuren op dat traject. Hij kan zich 
voorstellen dat het College in het kader van het Vervoerplan 2021 een perspectief geeft over de 
stand van zaken ten aanzien van de invoering van de weekenddienstregeling.   
 
De voorzitter rondt de bespreking over de onderwerp af.  
 
2.12 SB gunning ombouw SUNIJ-lijn aan BAM Infra Rail B.V. 
Opgewaardeerd door ChristenUnie en VVD 
 
De heer Van Oort merkt op dat na beantwoording van de technische vragen voor de ChristenUnie de 
vraag blijft hoe in algemene zin wordt geborgd dat bij dergelijke grote projecten mogelijke 
economische prikkels, waardoor mensen in het belang van een ander dan de provincie kunnen 
werken, worden uitgesloten. Ter illustratie wijst hij op het gebeurde bij Veolia – NS in Limburg.  
Geïnformeerd wordt of de overige fracties het met de ChristenUnie eens zijn dat hiernaar nog 
nadrukkelijk moet worden gekeken.  
 
De heer Sijbrandij informeert in algemene zin of het College de lessons learned uit het verleden heeft 
meegenomen en borgt niet weer in dezelfde val te lopen die in den lande dan wel heel lokaal eerder 
is voorgevallen. Geïnformeerd wordt of de geconstateerde omissies in de breedste zin kunnen 
worden voorkomen.  
 
Gedeputeerde Straat antwoordt dat dit is gedaan. Overigens gaat het in het voorliggende geval om 
de ombouw van de SUNIJ-lijn. Dat is van een hele andere orde dan de aanleg van een tracé. In het 
met de aannemer afgesproken samenwerkingsmodel heeft de provincie haar opdrachtorganisatie 
goed geregeld; Er zijn opgave gerichte teams, waarin diverse disciplines zitten; daar zit een opgave 
manager op die op dat niveau contact heeft met de aannemer; er is een escalatieladder met hoger in 
de organisatie. Veel zaken die van het Uithofdossier zijn geleerd en in rapporten staan zijn in dat 
samenwerkingsmodel meegenomen. Dat zal in de komende tijd ook in de gaten moeten worden 
gehouden. 
Bij het voorliggende project gaat het m.n. om het vervangen van haltes. Dat gebeurt in drie maanden 
tijd. In vergelijking met de Uithoflijn is het derhalve een wat overzichtelijkere opdracht. Spreker heeft 
veel vertrouwen in de aanpak die er nu ligt. Het is een soort militaire operatie, omdat in die drie 
maanden heel goed moet worden gepland wanneer welke halte eruit gaat en wordt omgebouwd. Er 
is maar een keus, omdat er pas gereden kan worden als alle haltes klaar zijn. Van belang is dat het 
tempo en de strakheid in dat proces er goed in blijven zitten. De aannemer voelt zich daarvoor 
enorm verantwoordelijk en de provincie zit er met een stevig team bovenop.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Mobiliteit-en-Milieu/2019/22-mei/13:00/2019MME100-Statenbrief-gunning-Ombouw-SUNIJ-lijn.pdf
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De heer Donker zet uiteen dat aanbestedingen altijd risico’s met zich meebrengen. Het belangrijkste 
is dat het bestek goed in elkaar zit. Er staat best een groot schip op het strand en dat is een baken in 
zee. De SGP hoopt dat de organisatie van het verleden heeft geleerd. Een fout mag worden gemaakt. 
Twee keer dezelfde fout wordt onvergeeflijk. Van de SGP krijgt het College het vertrouwen dat het 
dit keer goed zal gaan.   
 
Mevrouw Veen merkt op dat D66 zich in aansluiting op de vraag van de VVD afvraagt hoe de 
provincie tussentijds alle stappen in de gaten houdt.  
 
De heer Van Déun geeft aan dat de PVV vanwege de afgelopen jaren niet veel vertrouwen meer 
heeft in grote projecten. Er komt echter een nieuw College die in de visie van de PVV de kans moet 
krijgen om orde op zaken te stellen binnen het apparaat. Door het verleden houdt de PVV wel zijn 
hart vast, omdat dit ook een redelijk groot project is. Op de Uithoflijn zat ook een goed projectteam, 
maar het gaat om de controle o.a. op de kosten. Een kwartaalrapportage achteraf is het minste dat 
de Staten moeten krijgen. Daarnaast kijkt de accountant gelukkig mee.  
 
Mevrouw d´Hondt merkt op dat de PvdA in deze de scepsis van de PVV enigszins deelt. Dat mag 
echter geen reden zijn om dan maar nooit meer grote projecten te doen. Met alle ervaringen die zijn 
opgedaan over hoe het niet moet, moet toch worden gehoopt op beterschap. De PvdA vreest dat er 
niet echt een alternatief is.  
De heer Van Déun informeert of het niet tijd wordt dat de Staten een keer brainstormen over de 
vraag welke instrumenten zij nu hebben om dit soort grote projecten te kunnen monitoren.  
Mevrouw d´Hondt vindt dit een goede suggestie.  
 
De heer Van Oort gaat er van uit dat de Staten bij het nemen van het besluit goed over het een en 
ander hebben nagedacht en de genoemde waarborgen erin zitten. Voorts gaat hij ervan uit dat de 
aanbesteding volgens de regels heeft plaatsgevonden. De volgende vraag in algemene zin is wel hoe 
de provinciale organisatie erop stuurt dat een dergelijk traject goed blijft lopen en dat er dus geen 
prikkels in het systeem van de eigen organisatie zitten waardoor dit fout zou kunnen gaan.  
 
De heer Mourik-Geluk hecht eraan op te merken dat deze discussie al eerder uitgebreid is gevoerd 
en er inmiddels veel rapporten zijn verschenen die m.n. over deze zaken gaan. Het CDA is er geen 
voorstander van die discussie opnieuw te voeren. 
 
Gedeputeerde Straat merkt op dat een kwartaalrapportage op een traject dat ongeveer een kwartaal 
duurt lastig is. Daarbij komt dat de uitvoering ook nog eens in de zomermaanden plaatsvindt. Dat wil 
niet zeggen dat de Staten niet goed op de hoogte moeten worden gehouden in de voorbereiding en 
de afronding. Daarover kunnen zeker rapportages worden toegezegd.  
Er is echt sprake van verschillen tussen de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn. Een belangrijk verschil is dat de 
Uithoflijn ook nog een overdracht moment had tussen de BRU en de provincie. Uit het rapport van 
de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat de aansturingsproblematiek rond die tijd is ontstaan met 
een aantal consequenties als gevolg. In het voorliggende geval is sprake van een duidelijke 
aansturing. Hij hoopt dat de Staten daarop vertrouwen.   
Spreker steunt de suggestie dat de Staten een keer in algemene zin te brainstormen over de vraag 
hoe zij grote projecten willen/kunnen controleren.  
 
Mevrouw Veen informeert hoe de Staten bij dit specifieke project tussentijds zicht kunnen houden 
op hoe het project ervoor staat, ook qua budget zodat zij niet voor verrassingen komen te staan bij 
de rapportage achteraf.  
 
Mevrouw Demir deelt mede dat DENK zich aansluit bij de vraag van D66.  
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Gedeputeerde Straat merkt op dat hierover met het nieuwe College een goede afspraak moet 
worden gemaakt. Hij kan zich voorstellen dat een ritme wordt afgesproken waarbij de Staten worden 
geïnformeerd over de voortgang van het project vanaf het begin tot het eind.  
Spreker memoreert dat de Staten vorig jaar het budget voor dit project met € 15 mln. hebben 
verhoogd omdat voorzien werd dat een en ander niet zou kunnen worden gerealiseerd binnen het in 
eerste instantie vastgestelde budget dat was gebaseerd op de situatie vlak na de crisis. Het project 
moet nu derhalve gewoon binnen dat budget worden uitgevoerd.   
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
2.13 Ingekomen brief betreffende omgeving Paleis Soestdijk aandacht verkeerssituatie 
Amsterdamse straatweg Biltseweg nabij Paleis Soestdijk 
Opgewaardeerd door SGP en ChristenUnie 
 
De heer Donker deelt mede dat bouwplannen in de provincie hard nodig zijn gezien de 
woningopgave. In het geval van Paleis Soestdijk kan het echter niet zo zijn dat er gebouwd wordt 
zonder dat de verkeersproblematiek is opgelost of gaat worden. Voor de veiligheid van de inwoners 
is dit van belang. Geïnformeerd wordt of het College dit kan toezeggen. 
 
Mevrouw De Haan zet uiteen dat de ChristenUnie zich met omwonenden zorgen maakt over de 
verkeersituatie bij Paleis Soestdijk. Daarover heeft de ChristenUnie al eerder vragen gesteld. De 
ChristenUnie deelt de zorgen van de SGP. Er zijn allerlei plannen in ontwikkeling. De Staten hebben 
daarover in RGW meer gehoord nl. dat er een hele gebiedsontwikkeling komt. Het is echter nu al zo 
dat er gebrek is aan veilige fiets- en wandeloversteek. Er loopt een verkeerskundig onderzoek ter 
onderbouwing van het nieuwe bestemmingsplan. De ChristenUnie informeert of het College kan 
toezeggen dat die fiets- en wandeloversteek zo snel mogelijk wordt gerealiseerd eventueel los van de 
besluitvorming rond het ruimtelijk kader voor woningbouw. 
 
Gedeputeerde Straat merkt op dat de context goed is geschetst. Overigens gaat het niet alleen over 
bewoners maar ook over bezoekers van het gebied. De plannen, die ook nog in een 
bestemmingsplan moeten worden vervat, moeten worden afgewacht. In de tussentijd kijkt de 
provincie via verkeerskundig onderzoek samen met de gemeente naar wat daar kan. Het is een 
ingewikkelde vraag. Er is sprake van een vrij brede weg. Indien wordt gekeken naar de huidige 
situatie en de groei die daar autonoom en eventueel door dit plan ontstaat dan gaat het niet alleen 
over een oversteek maar zou het ook wel eens kunnen gaan over een ongelijkvloerse oversteek. De 
provincie hanteert bij dit soort vragen het zgn. veroorzakersprincipe. Gezamenlijk met de 
ontwikkelende partijen die daar iets willen wordt bekeken wie dat betaalt. Dat gesprek moet nog 
plaatsvinden. Een en ander hangt af van de omvang van de benodigde oplossing. Het verkeerskundig 
onderzoek dat nu wordt uitgevoerd is input voor het bestemmingsplan. Op basis daarvan zullen 
afspraken moeten worden gemaakt.  
Spreker onderschrijft dat er, zodra daar activiteit plaatsvindt, een veilige oversteek moet zijn. 
Overigens is die er in theorie nl. op de kruising, maar daarvoor moet worden omgelopen. In het 
kader van de rondleiding is inmiddels afgesproken dat er zo wordt gelopen, maar de praktijk is dat er 
altijd mensen zijn die dit niet doen hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt. Wat hem betreft wordt dit 
zo snel mogelijk opgelost, maar er moet wel helderheid zijn over het plan en over wie betaalt.  
 
Het valt mevrouw De Haan op dat de vraag thans heel sectoraal op het gebied van Mobiliteit wordt 
ingevlogen. De ChristenUnie zou het wel een gebrek aan integrale afweging vinden als de provincie 
het principe van de veroorzaker betaalt alleen leidend laat zijn in dit geheel. Er is door dit College 
aangegeven dat Paleis Soestdijk een poort is naar de Heuvelrug. Er is sprake van een 
gebiedsontwikkeling met allerlei gemeenten. De ChristenUnie pleit ervoor dit onderwerp integraal te 
benaderen.   

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Mobiliteit-en-Milieu/2019/22-mei/13:00/2019MME54-02-antwoordbrief-verkeerssituatie-Amsterdamsestraatweg-Biltseweg-nabij-Paleis-Soestdijk.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Mobiliteit-en-Milieu/2019/22-mei/13:00/2019MME54-02-antwoordbrief-verkeerssituatie-Amsterdamsestraatweg-Biltseweg-nabij-Paleis-Soestdijk.pdf
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De heer Donker deelt mede dat de SGP zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van de SGP. De SGP 
wacht de uitkomst van het verkeerskundig onderzoek af en de maatregelen die daaruit voortvloeien. 
Op basis daarvan komt de SGP hierop zeker nog een keer terug. 
 
De heer Mourik-Geluk wijst erop dat de N221 voor een groot gebied een belangrijke ontsluiting is 
richting de A1. In die zin acht het CDA het gewenst dat hiernaar goed wordt gekeken vanuit 
Mobiliteit.  
 
Mevrouw De Jong informeert op welke termijn de uitkomst van het verkeerskundig onderzoek wordt 
verwacht. Voorts informeert GroenLinks naar het verband tussen de korte- en de lange termijn. Er 
wordt gevraagd om op korte termijn iets te doen aan de oversteek, maar feitelijk kan de 
verkeerssituatie pas worden beoordeeld als het totale plan in ogenschouw kan worden genomen.  
GroenLinks sluit zich aan bij de ChristenUnie. De vraag is of er nu iets gaat gebeuren op korte termijn 
voor het probleem dat er nu al is of dat er wordt gewacht op het totale plan Paleis Soestdijk.   
 
Gedeputeerde Straat licht toe dat het College en de Staten niet van mening verschillen over de 
integraliteit van het vraagstuk. Er is nu echter m.n. een Mobiliteit vraag gesteld waarop hij derhalve 
een Mobiliteit antwoord geeft. Het is echter een onderdeel van het totale vraagstuk. Het realiseren 
van een goede en veilige oversteek is vanuit de opgave faciliterend in het kader van die ontwikkeling.  
Het verkeerskundig onderzoek is in juni klaar. Dat is input voor het bestemmingsplan en dus input 
voor het totale plan en daarmee een onderdeel van het integrale vraagstuk.  
Het veroorzakersprincipe betreft vastgesteld beleid van de Staten. Als een gemeente, een 
ontwikkelende partij of een bedrijf een aansluiting/oversteek nodig heeft waardoor een 
verkeersknelpunt ontstaan dan geldt het veroorzakersprincipe. Spreker vindt het logisch dat een 
dergelijke partij in dat geval bijdraagt aan een verkeersveilige oplossing.  
 
Mevrouw De Haan memoreert dat de N221 in het Mobiliteitsplan van zes jaar geleden al op de 
nominatie stond om aangepakt te worden. Daar zijn de plannen van Paleis Soestdijk in een later 
stadium bijgekomen en die worden nu in ontwikkeling gebracht. Het vorenstaande roept de vraag op 
of er al die tijd is gewacht op mogelijke plannen voor Paleis Soestdijk.  
Spreekster koppelt dit vervolgens aan de vraag van GroenLinks of er dan geen reden is om op basis 
van het verkeerskundig onderzoek te kijken naar mogelijke tijdelijke maatregelen op de korte 
termijn.   
 
Mevrouw Hoek informeert de N221 een gemeentelijke-, een provinciale weg of een combinatie 
daarvan is.  
 
Gedeputeerde Straat antwoordt dat het om een provinciale weg gaat. Onder verwijzing naar het 
vastgestelde beleid in het kader van het veroorzakersprincipe benadrukt spreker nogmaals dat de 
provincie niet alleen verantwoordelijk is voor die weg.  
Spreker kent het Mobiliteitsplan van 6 jaar geleden niet. Het kan best zijn dat daarin regulier 
onderhoud van de N221 is opgenomen. Zes jaar geleden speelde de discussie over de ontwikkeling 
van Paleis Soestdijk in ieder geval nog niet. Dat wordt nu meegenomen. Volgende maand is de 
uitkomst van het verkeerskundig onderzoek beschikbaar. Dat is input voor het bestemmingsplan en 
de basis voor de ontwikkeling van dat gebied. Op dat moment moet goed naar de verkeersvraag 
worden gekeken. Als er tijdelijk iets moet gebeuren, moet daarover eveneens worden gesproken. Er 
wordt nu naar een definitieve oplossing gezocht binnen het plan dat is voorgelegd.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
3. MILIEU 
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3.1 Ingekomen stukken betreffende Biogascentrale Spakenburg van actiecomité tegen Biogas 
Opgewaardeerd door SGP, FvD en PvdD 
3.2 Memo GS inzake dossier vd Groep & Zn.  Bunschoten 
Opgewaardeerd door SGP, PVV, ChristenUnie en PvdD 
 
De heer Strandstra merkt op dat op 26 april jl. nog geen uitspraak is ontvangen van de Awb 
adviescommissie inzake het door vd Groep ingediende bezwaar over het al dan niet overtreden van 
de vergunningvoorschriften. Geïnformeerd wordt wanneer die uitspraak wordt verwacht en of de 
Staten goed op de hoogte kunnen worden gehouden. Voor het overige sluit de PvdD zich aan bij de 
vragen van andere fracties.  
 
De heer Ubaghs memoreert dat er van alles mis is bij vd Groep, waaraan door de provincie al lange 
tijd veel aandacht wordt besteed. De PVV heeft echter moeite met de openbare melding dat een 
Bibop procedure is gestart, omdat dit vd Groep in een (crimineel) verdachtenhoekje plaatst. 
 
Mevrouw De Haan deelt mede dat de ChristenUnie blij is met het aangekondigde 
gezondheidsonderzoek. Geïnformeerd wordt op welke manier bewoners en actiecomités bij het 
gezondheidsonderzoek worden betrokken en in welk stadium. De ChristenUnie pleit ervoor 
maximaal tegemoet te gekomen aan de wensen van de inwoners op dit gebied; dat komt de 
geloofwaardigheid van de uitkomst van een dergelijk onderzoek ten goede. Voorts is de vraag of dan 
ook alles in beeld is. 
In de ogen van de bewoners komt het gezondheidsonderzoek wellicht laat; desalniettemin wordt het 
een goede zaak geacht dat dit nu gebeurt.   
 
De heer Bauduin geeft aan dat FvD de conclusie van het GGD-rapport had willen meenemen in de 
discussie. Spreker begrijpt thans echter dat het gezondheidsonderzoek nog moet plaatsvinden.  
 
De heer Donker uit zijn zorg over de situatie. Stank is soms ongrijpbaar maar het is er wel; de 
bewoners klagen daarover. De SGP acht van belang dat de bewoners zich door de provincie serieus 
genomen voelen. De SGP wacht de uitkomst van het door de GGD uit te voeren 
gezondheidsonderzoek met belangstelling af. De SGP vraagt in deze aandacht voor een hele goede 
communicatie naar en met de inwoners.   
 
Mevrouw De Groot deelt mede dat het 50PLUS verheugt dat de communicatie goed in het plan is 
verankerd.   
 
Mevrouw Chidi sluit zich aan bij de geuite zorgen. Geïnformeerd wordt naar de waarde van de 
uitkomst van het gezondheidsonderzoek en of daaruit nog zaken kunnen komen die van invloed zijn 
op de vergunning.  
 
De heer Mourik-Geluk deelt mede dat de communicatie het CDA nog zorgen baart. Het CDA heeft 
begrepen dat vd Groep zelf advertenties heeft geplaatst.   
 
Mevrouw Lejeune sluit zich aan bij de vraag van D66. De PvdA vraagt zich af of de uitkomst van het 
gezondheidsonderzoek mogelijk een reden zou kunnen zijn om de vergunning helemaal niet te 
verlenen.  
 
Gedeputeerde Pennarts memoreert dat vd Groep bezwaar heeft aangetekend tegen de nieuwe 
handhavingsvorm die de provincie wil invoeren met betrekking tot uitstoot van geur. In afwachting 
van de uitkomst van de bezwaarprocedure heeft vd Groep een voorlopige voorziening gevraagd, die 
is toegekend. De uitspraak van de Commissie van bezwaar en beroep is recent ontvangen. De 
provincie moet zich nog nader beraden over die uitspraak.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Mobiliteit-en-Milieu/2019/22-mei/13:00/2019BEM44-02-Klimaatmaatregelen-en-CO2-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Mobiliteit-en-Milieu/2019/22-mei/13:00/2019MME101-Memo-GS-cie-BEM-inzake-VDG-april2019-def.pdf
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Desgevraagd door de heer Strandstra antwoordt spreekster dat de Staten adequaat en vlot zullen 
worden geïnformeerd zodra zij dat met een gerust gevoel kan doen.   
De heer Ubaghs geeft mee dat handhaven op geur heel moeilijk bij een rechter is af te dwingen. 
Alleen als die geur ook schadelijke stoffen met zich meebrengt is handhaven daarop mogelijk, omdat 
er dan grenswaarden bekend zijn.   
Gedeputeerde Pennarts memoreert dat de rechter in het kader van de voorlopige voorziening heeft 
aangegeven dat 1 op 1 moet worden aangetoond dat die stank afkomstig is van vd Groep. Spreekster 
deelt de mening van de PVV over de inkadering van het fenomeen stankoverlast in de handhaving. 
Het is lastig, maar niet onmogelijk.  
Mevrouw Hoek informeert of de regelgeving ter zake van het ontgassen van boten in dit geval niet 
toe te passen is.  
De heer Ubaghs antwoordt dat het ontgassen te handhaven is vanwege het explosiegevaar.  
Gedeputeerde Pennarts voegt hieraan toe dat er een verschil is tussen emissie schadelijke stoffen en 
stank. 
Zij vervolgt haar beantwoording dat bij dit soort vergunningen een Bibop procedure niet 
ongebruikelijk is. Zij onderschrijft dat het niet gebruikelijk is een Bipop procedure ter sprake te 
brengen. In dit geval is ervoor gekozen een uitzondering te maken, omdat in de 
bewonersbijeenkomst in januari jl. veel belangstelling was voor de nieuwe vergunning en m.n. de 
handhaafbaarheid daarvan. Omdat de vergunning op zich laat wachten vanwege de Bibop procedure 
is bij uitzondering besloten de reden van de vertraging te melden.  
De wijze waarop het gezondheidsonderzoek zal plaatsvinden moet nog verder worden uitgewerkt. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD. Onderzocht zal worden wat de emissies zijn en wat 
de consequenties daarvan zijn voor de gezondheid. De GGD is een publieksorganisatie met veel 
ervaring op het gebied van publieksvoorlichting; zij zullen daarin derhalve hun rol en 
verantwoordelijkheid nemen. Er wordt geacht aan een citizen science-achtige opzet, waarbij 
inwoners zelf kunnen bijdragen aan het verzamelen van de data voor het rapport.  
Mevrouw De Haan merkt op dat het onderzoek thans aan de emissies wordt gekoppeld. De 
ChristenUnie gaat ervan uit dat gezondheidsklachten van bewoners ook worden meegenomen in het 
onderzoek.  
Gedeputeerde Pennarts antwoordt dat dit zeker het geval zal zijn. Zij kan zich voorstellen dat het 
gaat om de beleving van stank, maar inwoners vragen zich ook af wat er in die lucht zit en wat dat 
betekent voor hun gezondheid. Als voorgestaan wordt mensen echt gerust te stellen, zal het 
daarover moeten gaan. De GGD is een gemeentelijke samenwerkingsorganisatie op grond waarvan 
de sturing in deze m.n. bij de gemeente ligt.   
Wat de waarde van de uitkomst van het gezondheidsonderzoek is en wat voor effect dit heeft op de 
vergunning vindt spreekster lastige vragen. Zij heeft wat dat betreft geen expert opinion en vindt het 
riskant om in deze een ‘als dan’ redenering op te bouwen. Als het onderzoek tot significante 
verontrustende uitslagen leidt dan zal de provincie er wat mee moeten doen en zal zij zich op dat 
moment beraden wat de koers daarin wordt.  
De wijze van communiceren (via een halve pagina advertentie in de krant) verontrust ook spreekster. 
Daaruit blijkt dat de ondernemer na alle perikelen niet inziet dat dit niet de juiste aanpak is. De 
bedoeling is dat hij op de eigen website bekend maakt als zich een incident heeft voorgedaan en hoe 
dat is/wordt opgelost. De provincie zal zich hierover zeker nog richting de ondernemer uitspreken. 
In het kader van dit dossier zijn de Staten steeds over drie pijlers geïnformeerd (uitstoot, 
vergunningaanvraag en lozing). De eerste twee pijlers zijn besproken.  
Spreekster maakt van deze gelegenheid gebruik de commissie te informeren over de stand van zaken 
met betrekking tot de derde pijler. Er is sprake van lozingen op het oppervlaktewater. In geval van 
overtreding is een maximale dwangsom opgelegd ad € 50.000; die is binnenkort verbeurd. Op grond 
hiervan moet de provincie zich beraden over een eventuele interventie of een dusdanige 
lastenverhoging dat er beweging komt ten aanzien van een oplossing.  
Daarnaast heeft recent een hele brede controle plaatsgevonden. Daarbij waren veel partijen 
betrokken (RUD, een Omgevingsdienst uit Gelderland met veel kennis op het gebied van geur- en 
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stankoverlast, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, het waterschap). Daaruit is eveneens een 
aantal zaken in beeld gekomen waarop moet worden geacteerd. Spreekster hoopt dat de provincie 
binnen afzienbare tijd stappen zal kunnen zetten. De Staten zullen op de hoogte worden gehouden.  
 
De heer Donker pleit in het kader van het afgeven van een nieuwe vergunning voor goede 
voorschriften ten aanzien van de schadelijke stof H2S (Zwavelwaterstof), zodat daarop goed kan 
worden gemonitord.   
 
Gedeputeerde Pennarts merkt op dat feitelijk wordt gevraagd om het afgeven van een handhaafbare 
vergunning. Dat is precies de uitdaging waarvoor de provincie staat. 
Desgevraagd door mevrouw De Haan antwoordt spreekster dat, zodra concreter is aan te geven 
wanneer de uitkomst van het gezondheidsonderzoek tegemoet kan worden gezien, de Staten 
hierover zullen worden geïnformeerd.   
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
3.3 SB Rapportage Luchtkwaliteit PU 2017 
Opgewaardeerd door GroenLinks 
 
De heer Oude Wesselink zet uiteen dat volgens de Statenbrief de belangrijkste conclusie van de 
rapportage is, dat voldaan wordt aan de wettelijke normen. In de vorige Statenperiode is echter 
afgesproken voor de provincie de WHO-normen te hanteren. Bij bepaalde stoffen zijn die normen 
gelijk aan de wettelijke norm, maar bij (ultra)fijnstof zijn die anders.  
GroenLinks mist op grond hiervan de belangrijke conclusie, dat de provincie in ruime mate niet 
voldoet aan de (ultra)fijnstof normen. Dat zal bovendien de komende jaren niet verbeteren i.c. zelfs 
slechter worden volgens de rapportage (par. 21).  
Geïnformeerd wordt of het College het eens is met GroenLinks dat de strekking van de Statenbrief en 
de rapportage anders zou  moeten zijn. De toon is dat de provincie het prima doet, maar dat is dus 
nu en in de toekomst zeker niet het geval.  
GroenLinks vraagt zich voorts af waarom in de Luchtvaartnota wel wordt gesproken over 
geluidshinder maar actief wordt gezwegen over de effecten op de luchtkwaliteit. GroenLinks pleit 
ervoor dat het College de luchtkwaliteit eveneens meeneemt bij de gesprekken over de luchtvaart.  
De heer Strandstra sluit zich aan bij het betoog van GroenLinks. In de Luchtvaartnota spreekt het 
College zich uit voor een onderzoek naar een vliegveld op zee. Geïnformeerd wordt of GroenLinks de 
mening van het College deelt of dat de provincie zich in de eerste plaats zou moeten uitspreken voor 
een krimp van de luchtvaartsector in Nederland.  
De heer Oude Wesselink merkt in de eerste plaats op dat het niet aan de provincie Utrecht is om te 
beslissen of er al dan geen luchthaven komt op zee. Op zich heeft GroenLinks er geen moeite mee 
dat hiernaar onderzoek wordt gedaan.  .  
De heer Ubaghs wijst erop dat de provincie Utrecht niet alleen te maken heeft met andere provincies 
maar ook met het buitenland. Inmiddels komt datgene dat in de provincie Utrecht wordt ingeademd 
voor 60 - 70% van buiten de provincie. De vraag is hoe GroenLinks dit wil handhaven als de rest op de 
wettelijke normen gaat zitten.   
De heer Oude Wesselink geeft aan dat het GroenLinks gaat om de uitstoot die in de provincie wordt 
geproduceerd in relatie tot de afspraak dat de WHO-normen worden gehanteerd.  
De heer Ubaghs wijst erop dat handhaven op de WHO-normen betekent dat Utrechtse bedrijven 
worden gedwongen om aan die normen te voldoen; dat brengt niet alleen veel kosten met zich mee 
maar bemoeilijkt ook de concurrentie. Geïnformeerd wordt of dit voor GroenLinks geen enkele rol 
speelt.  
De heer Oude Wesselink antwoordt dat GroenLinks niet actief over handhaven heeft gesproken maar 
alleen over de monitoring van deze rapportage.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Provinciale-Rapportage-Luchtkwaliteit-2017-1.pdf
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De heer Ubaghs plaatst een kanttekening bij het nut van het stellen van normen als er niet wordt 
gehandhaafd.   
 
Gedeputeerde Pennarts hecht er in de eerste plaats aan op te merken dat het niet om WHO-normen 
maar om WHO-streefwaarden gaat. Het streven is dat in 2030 te bereiken. Wat in de Statenbrief 
staat klopt. De provincie is er nog niet. Als alle maatregelen die de provincie ter beschikking staan en 
alle verwachte ontwikkelingen daadwerkelijk worden doorgezet zou 2030 haalbaar moeten zijn. Het 
blijft wel opletten en het komt niet aanwaaien. De provincie zal ook in haar eigen afwegingen 
rondom o.a. mobiliteit en landbouw de juiste dingen moeten doen. 
De Samenwerkingsagenda is gericht op 2030. Spreekster hoopt dat de Samenwerkingsagenda de 
komende jaren zal worden doorgezet om ervoor te zorgen dat 2030 wordt gehaald.   
Voor de effecten op de luchtkwaliteit is wel degelijk aandacht. De Bestuurlijke Regiegroep Schiphol 
(BRS), die mede namens de provincie Utrecht spreekt, heeft in het kader van de planMER 
Luchtvaarnota aandacht gevraagd voor ultrafijnstof en NOx rondom luchthavens.  
 
Mevrouw Hoek informeert hoe dit op de agenda staat bij het IPO.  
Gedeputeerde Pennarts stelt voor deze vraag mee te nemen bij de behandeling van de 
Luchtvaartnota.  
 
Mevrouw Chidi informeert wat de Staten nog kunnen betekenen om de WHO-streefwaarden in 2030 
te halen. 
Gedeputeerde Pennarts kan zich voorstellen dat hierover in het Coalitieakkoord duidelijke uitspraken 
worden gedaan. Om de WHO-streefwaarden in 2030 te halen zullen offers moeten worden gebracht 
en keuzes moeten worden gemaakt.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
3.5 SB luchtvaartnota en luchtruimherziening 
Opgewaardeerd door VVD 
 
Mevrouw Van Ulzen deelt mede dat het de VVD verheugt dat de provincie actief betrokken is bij deze 
ontwikkeling omdat het een belangrijke stap is. Het College heeft een aantal overwegingen 
ingebracht naar aanleiding waarvan de VVD de volgende vragen heeft: 

- waarom is het College tegen spreiding van geluid en daarmee voor de concentratie; Is dat op 
basis van een voorstelling hierbij of is er een onderzoek dat hiervoor het uitgangspunt is; wat 
betekent dit voor de provincie en haar inwoners; 

- wordt met het minder aantrekkelijk maken van vluchten binnen de 800 km de druk op het 
wegennet niet navenant groter en wat zijn hier de milieueffecten bij; 

- hoe is de hinderbeleving in de provincie Utrecht ten aanzien van het vliegen; wat is hiervan 
bekend; 

- op welke manier denkt het College mee te kunnen praten/medezeggenschap te krijgen over 
het gebruik van vliegtuigen in de onderste laag van het luchtruim? 

 
Gedeputeerde Pennarts antwoordt in reactie op de eerste vraag dat dit te maken heeft met de mate 
van hoog vliegen. Vanuit Schiphol mogen vliegtuigen hoger vliegen, waarmee de belasting op de 
leefomgeving in de provincie Utrecht kleiner is. De regionale luchtvaartlocaties moeten onder de 
Schipholhoogte door vliegen. Op grond hiervan pleit de provincie Utrecht voor een beleid dat erop 
ziet dat zo snel mogelijk hoog wordt gevlogen en zo laat mogelijk wordt gedaald. Die situatie is voor 
de provincie Utrecht het meest gunstig.   
In antwoord op de tweede vraag wijst spreekster op de maatschappelijke discussie dat zich toespitst 
op het verhogen van de vliegtickets, waardoor het aantal vluchten hopelijk verlaagt, in relatie tot 
goedkopere treinkaartjes. In de voorliggende brief wordt daaraan gerefereerd in de zin dat 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-luchtvaartnota-en-luchtruimherziening.pdf
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prijspolitiek gericht op het vliegverkeer alsook op het milieuvriendelijkere treinverkeer ervoor kan 
zorgen dat stromen van vervoer worden omgelegd.  
Ten aanzien van de derde vraag verwijst spreekster naar de website www.bezoekbas.nl waar m.n. 
klachtenrapportages van Schiphol worden getoond. Op deze website is te zien dat het aantal uit de 
provincie Utrecht afkomstige klachten hoog is. In 2018 zijn er vanuit Utrecht 23000 klachten 
ingediend, waarvan 2500 betrekking hebben op nachtvluchten. De klachten zijn ingediend door 750 
unieke melders die verspreid over de provincie Utrecht wonen. De beleving van overlast is derhalve 
behoorlijk substantieel in de provincie Utrecht.  
Met betrekking tot de laatste vraag licht spreekster toe dat het Ministerie de provincies heeft 
gevraagd met hen op te trekken in het kader van de nieuwe Luchtvaartnota. Luchtvaart is geen IPO-
onderwerp, maar de provincies werken in deze wel actief met elkaar samen. Zo worden de 
aanwezigheid in alle omgevings-overleggen met elkaar gedeeld en afgestemd. De provincie Utrecht  
gaat in iedere regio een overleg met een aantal stakeholders vanuit allerlei disciplines organiseren. 
Op deze manier probeert de provincie de stem van de burgers mee te laten klinken in de nieuwe 
nota’s die moeten worden opgesteld. De Minister heeft de provincies verzocht om voor haar een 
soort klankbord te organiseren. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is nog de vraag of de 
provincies inhoudelijk bij een dergelijke groep betrokken moeten zijn of dit alleen moeten faciliteren.  
 
De heer Strandstra merkt op dat in de Statenbrief een aantal punten staat die de PvdD steunt (kijken 
naar ticketprijzen, de geluidscontouren, fijnstof, nachtvluchten). Tegelijkertijd leest de PvdD in de 
brief dat dit College positief staat tegenover een verdere groei van Schiphol zodra die symptomen 
zijn weggenomen. De vraag is of dit nu juist iets is dat de provincie niet zou moeten doen gelet op 
het feit dat bekend is dat luchtvaart een van de vervuilendste sectoren is in Nederland.  
 
Gedeputeerde Pennarts weet niet precies op welke passage in de brief de PvdD zich baseert. Van 
belang is dat door de huidige situatie veel overlast wordt ervaren. Het College vindt dat zij een 
provinciaal belang heeft te dienen nl. de fysieke omgeving van haar regio waarop de effecten van 
geluidsoverlast en luchtvervuiling door vliegverkeer impact hebben. Of de luchtvaart verder mag 
groeien zodra alle bezwaren zijn weggenomen is in haar visie een theoretische discussie waaraan zij 
zich niet wil wagen.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
3.6 SB verkenning intensivering samenwerking RUD-ODRU 
Opgewaardeerd door VVD 
 
Mevrouw Van Ulzen deelt mede dat de VVD de verkenning niet ambitieus genoeg vindt. Gepleit 
wordt voor een concrete agenda voor de samenwerking de komende twee jaar en een haalbaar 
stappenplan voor daarna. Geïnformeerd wordt of dit mogelijk is.  
 
De heer Ubaghs memoreert dat de PVV en VVD vanaf het moment dat dit onderwerp op de agenda 
stond samen zijn opgetrokken met een fusie tot doel. Dat is niet gelukt en ook niet afdwingbaar door 
de provincie. Op grond van het vorenstaande heeft de PVV thans niet om opwaardering van dit 
onderwerp gevraagd. De PVV hoopt dat de Minister, waarmee contacten zijn, de fusie zal afdwingen 
door dit van bovenaf op te leggen.  
 
Mevrouw Lejeune vraagt zich af of, als de intensieve samenwerking dan wel een fusie van de RUD – 
ODRU vorm krijgt, bv. een dossier als vd Groep vlotter kan worden opgelost. 
 
Gedeputeerde Pennarts schetst kort dat er in Utrecht twee Omgevingsdiensten zijn, hetgeen niet de 
bedoeling is. Er zijn er twee omdat er al twee Milieudiensten waren, die gefuseerd zijn (ODRU). Als 
gevolg van een financieel probleem bij de ODRU was het voor andere partners geen interessant 

http://www.bezoekbas.nl/
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Mobiliteit-en-Milieu/2019/22-mei/13:00/2019BEM49-Statenbrief-verkenning-intensivering-samenwerking-RUD-ODRU-1.pdf
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perspectief om toe te treden. Daardoor is daarnaast een tweede Omgevingsdienst (RUD) ontstaan 
waaraan de provincie met elf gemeenten deelneemt. In de Wet is dit als een tijdelijke situatie 
omschreven, hetgeen vier jaar geleden voor m.n. de VVD reden is geweest de wens uit te spreken 
om een einde te maken aan die tijdelijks situatie en in te zetten op een fusie van de twee 
Omgevingsdiensten. Hierin is de afgelopen vier jaar veel tijd en energie gestoken, maar het is niet 
gelukt. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat sprake is van twee autonome Besturen die over hun 
eigen situatie gaan.  
Er is echter steeds meer sprake van grote dossiers op grond waarvan de twee Omgevingsdiensten 
feitelijk niet meer los van elkaar kunnen blijven werken en helder wordt dat ze naar elkaar toe 
moeten bewegen. Van belang is dat de twee Besturen dat gaan inzien. Spreekster kan zich 
voorstellen dat de Statenleden via hun contacten met bestuurders van onderop een beweging tot 
stand trachten te brengen om de twee Omgevingsdiensten beter met elkaar te laten samenwerken. 
Aan de hand van een voorbeeld op het gebied van handhaving licht spreekster toe dat het voor de 
Staten eveneens interessant is om te kijken welke strategische opties er in het verschiet liggen om de 
RUD/ODRU te versterken. Dat de dienst moet worden versterkt, staat als een paal boven water. Dat 
wordt binnenkort ook nog door I&W onderzocht. I&W gaat een fusie niet afdwingen maar mogelijk 
komt er uit het onderzoek iets naar voren dat voor de twee diensten aanleiding is om die beweging 
in te zetten.  
Mevrouw Chidi merkt op dat D66 gedeputeerde Pennarts zeer erkentelijk is voor al haar 
inspanningen in deze. In het kader van de Omgevingsvisie is de vraag of de Staten niet iets meer dan 
zachte dwang kunnen uitoefenen om fusie/intensievere samenwerking tussen de twee 
Omgevingsdiensten voor 2021 voor elkaar te krijgen.  
 
Mevrouw Van Ulzen informeert of zij goed begrijpt dat er ondanks opdrachtgever-/eigenaarschap 
vanuit het provinciehuis geen stappenplan met handvatten ligt. 
 
Gedeputeerde Pennarts bevestigt dat er geen stappenplan ligt omdat er dan overeenstemming moet 
zijn dat ergens naartoe wordt gewerkt; overeenstemming om tot een fusie te komen is niet bereikt. 
Zoals in de Statenbrief staat zijn er echter wel steeds meer onderwerpen op grond waarvan de twee 
Omgevingsdiensten naar elkaar toe zouden kunnen/moeten bewegen. Gedacht zou kunnen worden 
aan een intensief samenwerkende uitvoerende organisatie waarop twee besturen zitten. De 
besturen moeten daartoe wel bereid zijn. 
Een inhoudelijke drijfveer is dat de handhavingstaken rondom de Omgevingsvisie heel erg 
ingewikkeld worden. Onder aanvoering van de gemeentesecretarissen is een overlegvorm in het 
leven geroepen waarin vanuit de belangen rondom de toepassing van de Omgevingsvisie wordt 
gekeken of allerlei domeinen goed opgeschaald staan.   
Een andere optie voor de provincie Utrecht is om eveneens toe te treden tot de ODRU. In de twee 
Omgevingsdiensten zitten 26 gemeenten (RUD 11 en ODRU 15). Er komt derhalve wat meer bij kijken 
dan alleen de wens van de provincie Utrecht om dit te organiseren. Het zal echt via de geleidelijke 
weg van de inhoudelijke discussie moeten gaan.  
Als de twee Omgevingsdiensten fuseren moet de bedoeling zijn om tot een betere prestatie te 
komen. Of de kwestie vd Groep in dat geval beter zou zijn afgelopen, durft zij niet te zeggen.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
4. ENERGIE, KLIMAAT, BODEM EN TOERISME 
3.4 Ingekomen brief van de Commissie m.e.r. inzake milieueffectrapportage en RES 
Opgewaardeerd door GroenLinks en PvdD 
 
De heer Strandstra informeert of het College de opvatting deelt dat het betrekken van de Commissie 
m.e.r. kan bijdragen aan een kwalitatief betere besluitvorming zoals in de brief wordt beschreven.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ingekomen-brief-van-de-Commissie-m-e-r-inzake-milieueffectrapportage-en-RES.pdf
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De heer Bart deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de vraag van de PvdD. 
 
Gedeputeerde Van den Berg antwoordt dat het College die opvatting deelt. Er komt hopelijk binnen 
afzienbare tijd een Klimaatakkoord van het Rijk. Een van de belangrijke onderdelen daarin is dat er in 
Nederland dertig Regionale Energiestrategieën (RESsen) worden bedacht. In de provincie Utrecht zijn 
dit er drie. De overheden zullen in eerste instantie middels een uniform model het huidige 
energieverbruik, het verwachte verbruik in 2030 en 2050 uitrekenen en wat in 2030 en 2050 naar 
verwachting alternatief kan worden opgewekt. Daaraan worden vervolgens andere partijen 
toegevoegd die daarin iets moeten betekenen. Een van belangrijke partners daarin is de Commissie 
m.e.r. om de besluitvormingsprocessen goed te kunnen doorlopen.  
 
De heer Bart memoreert dat de procesmatige vraag is of het College een mogelijkheid ziet om het 
opstellen van een RES en een m.e.r., dat nu achter elkaar moet gebeuren, deels tegelijkertijd kan 
doen zodat de uitvoering van de RESsen geen vertraging oplopen omdat nog gewerkt wordt aan de 
m.e.r.   
 
De heer Strandstra sluit zich aan bij de vraag van GroenLinks. 
 
Gedeputeerde Van den Berg zegt toe om mede op grond van het advies van de Commissie m.e.r. de 
suggestie, om het opstellen van de m.e.r. deels gelijktijdig te doen met het proces van de RESsen, in 
te zullen brengen bij de nadere invulling van het proces van de RESsen.   
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.     
 
4.1 Memo GS betreffende New Grid on the Block 
Opgewaardeerd door SGP, FvD en VVD 
 
Mevrouw Van Ulzen merkt op dat de VVD de efficiënte en doelmatige benutting van het netwerk 
belangrijk vindt. Het is bekend dat de werkwijze en de investering van de netbeheerder directe 
gevolgen hebben voor de (on)mogelijkheden van de energieproductie.  
Geïnformeerd wordt wat dit in het kader van de landelijke opgave betekent en hoe wordt 
samengewerkt met de stakeholders in de regio.  
 
De heer Bauduin merkt op dat uit het eindrapport blijkt dat het grid niet zwaar genoeg is voor alle 
plannen die er nu zijn op het gebied van duurzame energie, tenzij er een hele grote investering wordt 
gedaan die nu juridisch gezien niet mogelijk is. Op grond daarvan wordt er nu voor gekozen om 
verder te onderzoeken hoe het juridisch wel mogelijk kan worden gemaakt.  
FvD vraagt zich af waarom die haast. Indien het stapsgewijze wordt gedaan dan kan de investering 
over een langere periode worden uitgesmeerd. Dat is ook veel minder risicovol. Dat lijkt FvD een  
beter vervolg.  
Voorts is FvD van mening dat een dergelijke grote investering invloed zal hebben op de 
distributietarieven. Een toename van distributed energy heeft ook gevolgen voor de TSO-tarieven. 
De TEnneT kan dan bv. minder energie vervoeren waardoor de tarieven indirect omhoog zouden  
kunnen gaan. 
Geïnformeerd wordt of in een vervolg onderzoek de gevolgen voor de TSO- en de DSO tarieven 
worden meegenomen.  
 
De heer Hazeleger merkt op dat het gaat om het distributienetwerk op alle groene ambities die de 
provincie heeft mogelijk te maken. De SGP heeft al eerder gepleit voor wat minder windmolens en 
zonneparken dan gepland om te voorkomen dat het netwerk vastloopt. De SGP vraagt hiervoor 
aandacht bij de onderhandelende partijen. Indien ervoor wordt gekozen al die windmolens en 
zonneparken te realiseren, hetgeen de SGP niet aanraadt, moet ervoor worden gezorgd dat het 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Memo-GS-betreffende-New-Grid-on-the-Block.pdf
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netwerk dit aankan. De vraag is of het College en m.n. de onderhandelende partijen het hiermee 
eens zijn.  
 
Gedeputeerde Van den Berg onderschrijft het belang dat het netwerk tijdig moet worden 
geëquipeerd voor eventuele grote ambities van de provincie op het gebied van het opwekken van 
alternatieve energie. Dat is overigens precies de vraag die naar voren kwam bij New Grid on the 
Block. Prijsvorming, zwaarte van het net, intelligent omgaan met de bestaande infrastructuur, tijdig 
signaleren wanneer en waar netwerken moeten worden versterkt zijn precies de vragen die in het 
kader van de provinciale RESsen aan de orde zijn. Stedin zit daarbij om mee te denken. 
In het kader van het Klimaatakkoord zal dit vraagstuk eveneens goed moeten worden bekeken.  
Het punt is derhalve nadrukkelijk geadresseerd.  
Desgevraagd door mevrouw Van Ulzen antwoordt spreker dat de business cases over de 
aansluitingen m.n. een vraagstuk zijn rondom energielandschappen. In het Klimaatakkoord zal een 
eis worden om in ieder geval de helft van de aansluitingen in coöperatieverband te doen. Er moet 
uiteindelijk een aansluiting op het hoofdnetwerk plaatsvinden. Als dat geld kost, is dat een onderdeel 
van de business case. Het College heeft geen opvatting over wie dat moet betalen.  
 
De heer Bart merkt in antwoord op de vraag van de SGP op dat dit op de radar staat bij de 
onderhandelaars; daar zijn zij mee bezig. 
 
D66, ChristenUnie, PvdA en CDA sluiten zich aan bij het antwoord van GroenLinks.   
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.   
 
4.2 Memo GS inzake Earth Overshoot Day 
Opgewaardeerd door PvdD 
 
De heer Strandstra merkt op dat Earth Overshoot Day de dag is waarop alle grondstoffen zijn 
opgebruikt die de aarde in 1 jaar kan opbrengen. Als ieder mens zou leven als de gemiddelde 
Nederlander dan zijn er meer dan drie aardbollen nodig om iedereen in die levensstijl te kunnen 
voorzien m.a.w. de wijze waarop onze samenleving is gevormd is niet duurzaam. Klimaatverandering, 
biodiversiteitverlies en welvaartziekten zijn de symptomen daarvan. Uit de brief blijkt de bevestiging 
dat de Utrechtse Overshoot Day ongeveer gelijk is aan de Nederlandse. De PvdD begrijpt dat er niet 
jaarlijks ca € 10.000 wordt uitgegeven om twee ongeveer gelijke cijfers te berekenen. De provincie 
kan echter wel haar inwoners informeren over die Overshoot Day. Dat is ook de intentie van de 
motie: het besef van onze voetafdruk om zo draagvlak te creëren voor een duurzame economie. 
Geïnformeerd wordt of het College daartoe bereid is i.c. of zij jaarlijks aandacht wil besteden aan de 
Earth Overshoot Day en de Nederlandse Overshoot Day. Hierbij kan worden gedacht aan een pagina 
op de website van de provincie en berichten via de provinciale social media kanalen. Op die manier 
kunnen mensen worden bereikt en een mooie invulling worden gegeven aan de motie. Voorts is de 
vraag of het College zelf heeft nagedacht hoe zij op een alternatieve wijze invulling kan geven aan die 
motie. Hij meent dat gedeputeerde Pennarts met het idee kwam om een klok op te hangen in het 
provinciehuis. Geïnformeerd wordt of zij daarover nog steeds enthousiast is of dat gedeputeerde Van 
den Berg zelf dat enthousiasme zou willen overnemen en daarvan een project zou willen maken op 
deze plek. 
De PvdD verneemt graag wat het College vindt van de Nederlandse Overshoot Day die in april valt. 
De vraag is of het College kan aangeven welke activiteiten in Utrecht in haar visie zouden kunnen 
bijdragen aan de vroege Overshoot Day. 
Eerder sprak econome Kate Raworth, auteur van de Donut Economie, op verzoek van de PvdD in de 
Tweede Kamer. Ze sprak over de economie van de 21ste eeuw; een economie die zoveel mogelijk 
voorziet in de behoefte van mensen, maar wel binnen de grenzen van wat de aarde kan bieden.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Memo-GS-inzake-Earth-Overshoot-Day.pdf
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De PvdD verneemt graag van de andere fracties hoe zij staan tegenover het uitnodigen van deze 
econome als alternatieve invulling van deze motie met als doel dat meer handvatten worden 
verkregen in het vormgeven van een dergelijke economie in Utrecht die niet draait op 3,5 aardbol.  
 
Gedeputeerde Van den Berg acht het evident dat in dit kader iets moet worden gedaan aan de 
bewustwording. De destijds ingediende motie is verworpen, maar spreker staat op het standpunt dat 
de PvdD dit punt goed heeft geadresseerd. Hij kan zich voorstellen dat in het kader van het 
Coalitieakkoord nadrukkelijk wordt nagedacht over dit onderwerp. Hij stelt voor concrete 
maatregelen aan het nieuwe College te laten en in dat kader mee te geven waaraan zou kunnen 
worden gedacht. 
Spreker is van mening dat gedeputeerde Pennarts de klok voor haar aftreden moet ophangen indien 
zij dit namens het College heeft toegezegd.   
De heer Strandstra bevestigt dat de motie is verworpen. Het College heeft de intentie van de motie: 
het vergroten van het besef van onze voetafdruk, echter overgenomen. De vraag is derhalve of het 
College bereid is om naar mogelijkheden te zoeken. Hij kan zich voorstellen dat benoemd wordt dat 
de Overshoot Day bestaat en dat dit kenbaar wordt gemaakt bij de inwoners.   
Gedeputeerde Van den Berg merkt op dat zowel het huidige- als het volgende College hiertoe 
vanzelfsprekend bereid zullen zijn. Iedere vorm van bewustwording is denkbaar. Het besef moet er 
komen dat de aardbol eindig is als op deze manier wordt doorgegaan. Onderschreven wordt 
derhalve dat de provincie hiermee iets moet.  
De heer Strandstra merkt op dat College en de Staten hierover later nog zullen komen te spreken.  
 
De heer Hazeleger deelt mede dat de SGP het voorstel van de PvdD om een spreker uit te nodigen 
steunt.  
 
Mevrouw Demir deelt mee dat DENK steunt om hierover bewustwording te creëren en om experts 
hierover te laten spreken. DENK pleit er wel voor meerdere experts vanuit verschillende 
invalshoeken uit te nodigen om een beter beeld te krijgen.  
 
De heer Berlijn merkt op dat FvD niet echt een provinciale rol ziet in het kader van de 
bewustwording. Dat gebeurt al dagelijks bij het NOS journaal. FvD vindt niet dat de provincie met een 
belerend vingertje moet wijzen.  
 
De heer Bart vraagt zich af of het niet beter is om te kijken naar maatregelen die in het algemeen 
kunnen worden genomen om bewustwording te creëren. In dat kader valt aan een breed scala te 
denken. GroenLinks kan zich voorstellen dat het goed is om hierover in gesprek te gaan met het 
nieuwe College.  
 
De heer De Heer geeft de PvdD de suggestie mee om dit opnieuw op tafel te leggen op het moment 
dat het nieuwe Coalitieakkoord wordt besproken. De ChristenUnie denkt dat dat een vruchtbare 
bodem is.  
 
De heer Van Déun memoreert dat het standpunt van de PVV in deze genoegzaam bekend is.  
 
Mevrouw Hoek merkt op dat 50PLUS op het standpunt staat dat een ieder bij zichzelf zou moeten 
beginnen. Niet vergeten moet worden dat het processen zijn. Tien jaar geleden was er bv. nog 
nauwelijks sprake van gescheiden afval.   
 
De heer Eggermont deelt mede dat de SP zich aansluit bij het betoog van GroenLinks.  
 
Mevrouw Lejeune merkt op dat de motie volgens haar niet door de hele Staten is gesteund omdat er 
geen behoefte aan is om het voor de provincie te laten berekenen. Dat hoort zij de PvdD zelf ook 
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zeggen. De PvdA is er voorstander van om een deel van het budget te besteden aan het meer onder 
de aandacht brengen. Wellicht is een suggestie dat de Staten een symposium organiseren rondom de 
Overshoot Day en daarvoor Kate Raworth als een van de sprekers uit te nodigen.  
 
De heer Strandstra heeft de indruk dat de bedoeling van de PvdD niet bij alle fracties goed is 
overgekomen. Enerzijds wil de PvdD de inwoners van Utrecht, op een niet belerende toon,  
informeren over wat Earth Overshoot Day betekent. Anderzijds wil de PvdD dat ook de Staten 
worden geïnformeerd over wat zij kunnen doen in de provincie op het gebied van beleidsvorming om 
die 3,5 aardbollen terug te dringen naar 1 aardbol. Voor het laatste stelt de PvdD voor om Kate 
Raworth uit te nodigen.  
De PvdD neemt de suggestie over om dit onderwerp op een later moment nogmaals ter sprake te 
brengen.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
4.3 SB beantwoording motie 119a 
Opgewaardeerd door FvD 
 
De heer Berlijn memoreert dat het om de uitvoering van een motie gaat. FvD staat niet achter de 
motie en wil derhalve van deze gelegenheid gebruik maken om hierbij een kanttekening te plaatsen. 
Hier wordt nl. middels veel geld en mankracht enorm geïnvesteerd in het najagen van een groene 
droom. FvD komt op 23 fte uit. Bij het doel w.o. versnellen en aanjagen om de Energietransitie te 
realiseren kan het resultaat volgens FvD in twijfel worden getrokken.  
FvD informeert of het niet een beetje minder mag en of er niet beter een serieuze investering kan 
worden gedaan in onderzoek naar innovatie op het gebied van andere energieopwekking.  
 
Gedeputeerde Van den Berg licht toe dat geprobeerd is motie 119a uit te voeren in de vorm van een 
menukaart met het doel dat de Staten op basis daarvan de discussie voeren over wat zij al dan niet 
belangrijk vinden dan wel missen. De Staten gaan over maatregelen die op provinciaal niveau kunnen 
worden genomen. De provincie kan intensiveren, versnellen, verleggen.  
 
De heer Bauduin mist in dat geval op de menukaart kernenergie, een in de visie van FvD meer kosten 
efficiënte manier van schone energieopwekking. Wellicht is er voor de provincie een rol om te 
stimuleren dat onderzoek wordt gedaan naar veilige vormen van kernenergie.  
 
De heer Donker deelt mede dat de SGP zich aansluit bij het betoog van FvD. In de visie van de SGP 
moeten eerst andere prioriteiten worden gesteld voordat hieraan wordt begonnen. 
 
Gedeputeerde Van den Berg memoreert dat eerder is besloten dat de provincie geen energie steekt 
in kernenergie en schaliegas. Dat is de reden dat het niet is opgenomen.  
 
De heer Berlijn merkt op dat het feit dat dit eerder is besloten niet behoeft te betekenen dat 
daarover niet alsnog kan worden nagedacht. Indien vastgehouden wordt aan alle besluiten uit het 
verleden, zal in de visie van FvD niet veel worden bereikt. 
 
De heer Van Essen hecht eraan een kanttekening te plaatsen bij kernenergie. Op grond van de cijfers 
die GroenLinks daarover heeft gezien is kernenergie juist een bijzondere dure vorm van 
energieopwekking. Volgens GroenLinks staat er op dit moment bij minister Wiebes een loket open 
voor partijen die een kerncentrale willen bouwen. De stand van zaken is echter dat niemand 
daarvoor aanklopt.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-beantwoording-motie-119a.pdf
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De heer Çoban merkt op  dat het DENK niet verstandig lijkt dat alle moties, die in het verleden zijn 
aangenomen, nogmaals worden heroverwogen. Op grond van de geluiden die worden gehoord staat 
DENK op het standpunt dat de beoogde Coalitie uit de juiste partijen bestaat om voortgang te geven 
aan de moties die zijn aangenomen.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
4.4 Memo GS inzake subsidie Vuelta 
Opgewaardeerd door GroenLinks 
 
Mevrouw Groen zet uiteen dat in de kwartaalrapportage wordt aangegeven dat er een 
Activatieprogramma komt. De start van de Vuelta moet een feest voor en door steden en provincies 
worden en helpen om programma’s en initiatieven op allerlei gebieden te versterken en te borgen. 
GroenLinks leest in de rapportage veel elementen die ingaan op economische versterking en fietsen 
als recreatiebehoefte.  
GroenLinks vraagt in deze aandacht voor de verworpen motie in juni 2018. Daarin staat een aantal 
specifieke voorstellen om de start  ook te gebruiken voor het verbinden aan maatschappelijke 
thema’s waarvoor de provincie staat.  
De heer Strandstra merkt op dat voor de organisatie van de Vuelta € 14,9 mln. is begroot. Daarvan is 
op dit moment € 14,3 mln. opgehaald. In de haalbaarheidsstudie staat dat er, als de € 14,9 mln. niet 
wordt opgehaald, moet worden bezuinigd. De eerste twee posten waaraan in dat geval wordt 
gedacht is marketing en breedtesportactiviteiten dus het Activatieprogramma waarover GroenLinks 
spreekt. Geïnformeerd wordt hoe daarnaar wordt gekeken en of GroenLinks het standpunt van de 
PvdD deelt, dat in eerste instantie zou moet worden bezuinigd op marketing. 
Mevrouw Groen vervolgt haar betoog dat GroenLinks het belang van de zaken die in genoemde 
motie zijn genoemd nog steeds belangrijk vindt en dat de punten die hier worden benoemd zeker ter 
tafel moeten komen. 
GroenLinks stelt voor de beantwoording van het College, hoe zij hiermee omgaat, af te wachten en 
daaraan vervolgens de vraag van de PvdD toe te voegen hoe dat wordt gezien qua financiering.  
 
Gedeputeerde Van den Berg zet uiteen dat het Activatieprogramma een van de deelplannen is in het 
Vuelta projectplan. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. In dat deelplan zullen de kaders 
worden aangegeven en kunnen suggesties worden meegegeven ten aanzien van activiteiten. Ook de 
activiteiten die in de motie zijn genoemd kunnen worden meegenomen. In welke mate is echter 
mede afhankelijk van de financiering.  
Er zijn onderdelen die de projectorganisatie laat uitvoeren bv. het educatieprogramma; daarnaast 
zullen onderdelen vanuit de gemeenschappen zelf worden opgepakt. 
Als goed doel bij de Vuelta is het Fonds Gehandicaptensport Nederland aangewezen en ook hierdoor 
en hiervoor zullen activiteiten worden ontplooid. Het Fonds Gehandicaptensport Nederland besteedt 
op haar website ruim aandacht aan het feit dat zij partner is van de Vuelta.   
Juist die inclusiviteit is een belangrijk onderdeel van het Activiteitenprogramma. Gezond stedelijk 
leven wordt hierin ruim geïnterpreteerd en het straalt ook uit naar ‘stedelijk leven’ in de dorpen. Er 
volgen brede uitnodigingen naar allerlei instanties om activatie vorm te geven en dit gebeurt 
eveneens naar de parcours gemeenten binnen de provincie. Naast gemeenten worden ook vanuit de 
provinciale ambtelijke contacten gekeken om organisaties te stimuleren om activiteiten te gaan 
ontplooien. In juni zullen al de eerste sessies plaatsvinden met gemeenten en andere organisaties 
w.o. de toeristenboards in de Heuvelrug, Amersfoort en Utrecht.  
Binnenkort wordt een voorlichtingsbijeenkomst Vuelta voor de Statenleden georganiseerd. Hierin 
zullen de Staten eveneens worden meegenomen in de activatie en worden gevraagd hun beelden 
hierbij te geven. Een onderdeel van die bijeenkomst is overigens de legacy waarom de Staten hebben 
gevraagd. De provincie wordt bij deze bijeenkomst ondersteund door de Universiteit van Utrecht. De 
uitnodiging volgt.    

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Memo-GS-inzake-subsidie-Vuelta.pdf
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Spreker zegt tot slot toe het deelplan Activatieprogramma aan de Staten te zullen doen toekomen.   
  
Het verheugt de heer Strandstra dat er echt aandacht wordt geschonken aan de breedtesport en het 
Activatieprogramma. 
Er wordt een Stichting opgericht voor alle publieke partners die de Vuelta gaan organiseren. Daarin 
geldt een besluit bij meerderheidstemming. Het kan derhalve zo zijn dat de andere partners 
misschien nuanceverschillen of andere verschillende opvattingen hebben over hoe die Vuelta moet 
worden georganiseerd. In die Stichting wordt eveneens gesproken over hoe invulling zal worden 
gegeven aan duurzaamheid en activatie. In de Nota Verbonden Partijen staat dat de Staten moeten 
besluiten over deelname van de provincie aan een Stichting. Geïnformeerd wordt of dit nog gebeurt.  
 
Mevrouw Groen sluit zich aan bij de vragen van de PvdD. Daarnaast constateert zij dat de door haar 
doorgeleide vragen van de PvdD over financiën niet echt zijn beantwoord.  
Het verheugt GroenLinks dat er een informatiebijeenkomst komt omdat een en ander in het 
voorliggende stuk nog vrij summier staat. 
Toegezegd is dat de werkgevers actief worden betrokken bij de fietsstimulering. Dat mist GroenLinks. 
Geïnformeerd wordt hoe ambitieus dat wordt opgepakt.  
 
De heer Suna informeert hoe het zit met het 100 dagen evenement waarover veel is gezegd voordat 
het besluit werd genomen om een dergelijk grote subsidie te verstrekken. In de kwartaalrapportage 
ziet de PvdA dat niet terug. Verzocht wordt om een nadere toelichting. 
De PvdA maakt zich enigszins zorgen over de financiën en informeert of het College bereid is om er in 
de contacten met de andere partners op aan te dringen dat het Activatieprogramma met de 
gedachte van het 100 dagen evenement gehandhaafd blijft.  
 
De heer Donker geeft aan dat deze discussie de SGP verbaast op grond van de zojuist gevoerde 
discussie over het creëren van bewustwording over onze grote voetdruk.  
Voorts hecht de SGP eraan te benadrukken dat in de aangenomen motie indertijd is afgesproken dat 
overschrijdingen niet aan de orde zijn. Geïnformeerd wordt of de nieuwe Staten daar anders over 
denken.  
 
Mevrouw Bikker mist het woord ‘regie’ in het stuk. Het lijkt het CDA voor een dergelijk groot project 
wel relevant om erop te letten wie de regie heeft en een en ander echt in de gaten houdt.  
Voorts wordt geïnformeerd of het MKB en het MBO hierbij worden betrokken.  
 
De voorzitter constateert dat dit onderwerp veel breder wordt getrokken dan het oorspronkelijke 
opwaarderingsverzoek van de indiener. Zij biedt daartoe thans de ruimte maar wijst er in algemene 
zin op dat dit niet conform de afgesproken werkwijze is en derhalve in toekomstige gevallen in 
principe niet zal worden toegestaan.  
 
Gedeputeerde Van den Berg wil voorkomen de hele discussie over het nut en de noodzaak van de 
start van de Vuelta in Utrecht te herhalen.  
Spreker zal zich nader buigen over de vraag met betrekking tot de Stichting. Vooruitlopende hierop 
merkt hij op dat de provincie niet de oprichter en derhalve geen deelnemer van de Stichting is; de 
provincie zit wel in de Stuurgroep. Op grond van het vorenstaande is de provincie in zijn visie geen 
verbonden partij. Hij zal echter nagaan wat de positie van de provincie in de Stuurgroep is, waarin 
wel gezamenlijk voeding wordt gegeven aan de Stichting. Hij kan zich voorstellen dat de Staten willen 
weten waarop zij kunnen sturen.  
De heer Strandstra pleit voor een spoedige beantwoording van deze vraag, hetgeen door 
gedeputeerde Van den Berg wordt toegezegd. 
Spreker vervolgt dat het 100 dagen evenement nog steeds onderdeel uitmaakt van het projectplan. 
De financiën staan op dit moment op ca € 14,5 mln. en het geld stroomt nog steeds binnen.  
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Indien het totale bedrag niet wordt gehaald dan zullen er onderdelen moeten vervallen. Die discussie 
voert hij namens de Staten in de Stuurgroep. Duurzaamheid zal in eerste instantie niet het onderdeel 
zijn dat de provincie zal laten vallen.   
In zijn visie hebben de Staten uitgesproken dat het project Vuelta maximaal € 14,9 mln. mag kosten.   
De regie is m.n. bij de op te richten Stichting neergelegd. De provincie zit in de Stuurgroep om vooral 
te bewaken dat uitvoering wordt gegeven aan datgene dat vanuit de overheden wordt gewenst.  
Bij ROC’s  en MBO’s  worden op dit moment specifieke uitvragen gedaan om leerlingen ook in het 
licht van hun opleiding en de punten die zij krijgen te laten intekenen en solliciteren op het profiel 
dat nodig is om de Vuelta te begeleiden. Daarbij moet worden gedacht aan o.a. horeca, beveiliging, 
site events op het gebied van sport, buurtsport.  
 
De heer Strandstra informeert of het College kan toezeggen dat de provincie geen naheffing zal 
ontvangen.  
 
Mevrouw Bikker merkt op dat het haar verheugt dat het MBO zo actief wordt aangehaakt. Het punt 
van de regie klinkt ook goed. Het CDA pleit ervoor dat iets duidelijker te verwoorden in de stukken.  
 
Mevrouw Groen mist een antwoord op de vraag over de werkgevers aanpak. 
 
Gedeputeerde Van den Berg deelt mede dat gedeputeerde Straat volgens hem in gesprek is met 
werkgevers om dit vorm te geven. Het is in ieder geval een onderdeel van de uitvoering van het 
project. Hij adviseert gedeputeerde Straat te bevragen op de laatste stand van zaken.  
Spreker kan niet garanderen dat de provincie geen naheffing zal krijgen. Ieder projectplan bevat een 
risicoparagraaf, zo ook dit project. De kosten worden binnen het project beheerst. Tegenvallers 
worden binnen het project opgelost. Onvoorziene zaken kunnen echter niet worden begroot. Indien 
hierdoor boven de € 14,9 mln. wordt uitgekomen, zal hij bij de Staten moeten terugkomen. Er 
kunnen zich bv. onvoorziene calamiteiten voordoen tijdens de Vuelta. Op dat moment is het een 
Bestuursvraag aan alle Bestuurstafels van partijen die mee hebben gedaan. 
 
De heer Strandstra kan zich voorstellen dat geen rekening kan worden gehouden met calamiteiten. 
Het is echter ook bekend dat de inkomsten tijdens het evenement zelf kunnen tegenvallen. Op dat 
punt kan ook een naheffing worden verwacht van bv. hotels. Ter illustratie wijst hij op de Tour de 
France. De PvdD vraag hiervoor aandacht.   
Tot slot benadrukt spreker dat de PvdD tegen de komst van de Vuelta was en blijft.  
 
De heer Hazeleger memoreert in het kader van de aangenomen motie dat de SGP tegen de Vuelta 
heeft gestemd en heeft aangegeven dat overschrijdingen niet zullen worden geaccepteerd en zullen 
moeten worden verhaald op de Stad. De SPG hoopt dat de partijen, die de motie destijds hebben 
gesteund, daaraan vasthouden.  
 
De voorzitter rondt de bespreking over dit onderwerp af.  
 
5. SLUITING  
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders komst en inbreng.  
 
6. TER INFORMATIE 
6.1 Ingekomen brief betreffende Deelnemers SGL toezichtregime BZK 2019 
 
6.2 SB Duurzaamheid en Mobiliteit 
 
6.3 SB Stand van zaken vernieuwing OV-knooppunt ‘Nieuwegein City’ 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ingekomen-brief-betreffende-Deelnemers-SGL-toezichtregime-BZK-2019-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Duurzaamheid-en-Mobiliteit-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Duurzaamheid-en-Mobiliteit-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-stand-van-zaken-vernieuwing-OV-knooppunt-Nieuwegein-City-1.pdf
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6.4 SB advisering mijnbouwwet: advies voortgang aardwarmte 
 
6.5 SB Ontwikkelingen in toerisme 
 
6.6 GEHEIM 
 
6.7 SB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan Fiets 
 
6.8 Openbaarmaking verslag geheime commissievergadering 13-02-2019 
 
6.9 SB verslag Life Sciences & Health missie Boston 
 
6.10 Vastgestelde Kadernota Plassenschap Loosdrecht 2020 
 
6.11 Verslag informatiebijeenkomst Raad van Staten Verbeterplan UHL 19 februari 2019 
 
6.12 SB intentieovereenkomst snelfietsroutes 
 
6.13 Memo GS inzake voortgang aardwarmte april 2019 
 
6.14 SB Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021 
 
6.15 Memo GS inzake Ontgassen Zeer Zorgwekkende Stoffen door binnenschepen  
 
6.16 SB Gezond leven als uitgangspunt voor nieuw Europees milieubeleid in advies Comité van de 
Regio’s 
 
6.17 SB Definitieve onderzoeksresultaten aanwezigheid van chroom-6 
 
6.18 Ingekomen brief 2 betreffende Windenergie 
 
6.19 Ingekomen brief Gemeente de Ronde Venen motie Bevoegd gezag en toemaakdek 
bodemverontreiniging 
 
6.20 SB Bestuursovereenkomst met Veenendaal N233 Rondweg oost en verzoek Veenendaal 
inzake toekomstige aansluiting Groenpoort op N233 
 
6.21 Ingekomen brief inzake NRU 
 
6.22 Memo GS inzake Blauwe Golf 
 
6.23 Ingezonden brief Tweede Kamer, inzake A289-A1 knooppunt Hoevelaken 
 
6.24 SB aanleg bermverharding o de N201, N225, N412 en N415 
 
6.25 SB voortgangsrapportage VERDER januari 2019 
 
6.26 SB uit te voeren maatregelen N228 Montfoort 2021 
 
6.27 SB voortgang extra spitspendels Spoorcorridor Leiden-Utrecht 
 
6.28 SB Jaarrapportage 2018 Adviesraad Tram 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-voortgang-aardwarmte.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Ontwikkelingen-in-toerisme.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Memo-Staten-vaststelllingsovereenkomst.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Wijzigingsbesluit-Uitvoeringsverordening-subsidie-Realisatieplan-Fiets.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Verslagen/Openbare-versie-Verslag-geheime-cie-StadRuimte-20190213.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-verslag-LSH-missie-Boston-sept-2018-def.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ontwerp-Kadernota-Plassenschap-Loosdrecht-e-o-2020.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Verslagen/Verslag-InfobijeenkomstPSenraadUHL19022019-1.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-intentieovereenkomsten-snelfietsroutes.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Memo-aan-PS-voortgang-aardwarmte-april-2019.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Utrechtse-Bodemenergie-Agenda-2019-2021.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Memo-GS-inzake-Ontgassen-Zeer-Zorgwekkende-Stoffen-door-binnenschepen.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-HUL-in-EU.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-HUL-in-EU.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Chroom-6-2.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ingezonden-brief-2-windenergie-factsheet.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ingekomen-brief-Gemeente-de-Ronde-Venen-motie-Bevoegd-gezag-en-toemaakdek-bodemverontreiniging.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ingekomen-brief-Gemeente-de-Ronde-Venen-motie-Bevoegd-gezag-en-toemaakdek-bodemverontreiniging.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Veenendaal-N233-rondweg-oost.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Veenendaal-N233-rondweg-oost.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ingekomen-brief-over-NRU-voor-Provinciale-Staten-geanonimiseerd.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Memo-GS-inzake-Blauwe-Golf.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Ingezonden-brief-Tweede-Kamer-inzake-A28-A1-knooppunt-Hoevelaken.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-bermverharding-N210-en-N225.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-Voortgangsrapportage-VERDER-jan-2019.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-N228-traject-59.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-voortgang-project-spoorcorridor-Leiden-Utrecht.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2019/05-juni/10:30/Statenbrief-aanbieding-Jaarrapportage-2018-Adviesraad-Tram.pdf
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6.29 SB beleid bodemverontreiniging PFOS  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Mobiliteit-en-Milieu/2019/22-mei/13:00/2019MME99-01-SB-Staten-PFOS.pdf


Reizigersvereniging Rover, afdeling Utrecht  
Spreeknotitie Commissie M&M Proviciale Staten Utrecht 
Agendapunt 2.2; uitgangspunten Vervoerplan 2020 
Hans Ende, 22 mei 2019 

 
MdV, geachte statenleden, 
 
De provincie gaat over bussen en trams.  
Uitgangspunt is: OV voor iedereen. 
Niet alleen voor scholieren en studenten, maar voor iedereen. 
 
Nieuwe plannen van U-OV en Syntus zijn ambitieus, maar de financiele middelen zijn beperkt: de 
hoeveelheid geld die de provincie voor OV uitgeeft gaat niet omhoog, afgezien van inflatiecorrectie. 
Het aantal reizigers groeit van jaar tot jaar.  
 
De uitgangspuntenbrief van GS roept eigenlijk de vervoerders op te “snoeien om te groeien”. Dat wil 
zeggen: het lijnennet uitdunnen en de frequenties verlagen en de zo uitgespaarde bussen inzetten op 
een aantal drukke routes om daar nog meer reizigers te trekken.  
 
Dat gebeurt vooral bij U-OV heel sterk. Gisteren is het concept vervoerplan 2020 van U-OV 
verschenen. Zie https://www.u-ov.info/reizen/vervoerplan . Op 107 pagina’s vinden we 37 
voorstellen, met daarin 21 verbeteringen en 26 verslechteringen. Van de 64 lijnen worden er 16 
opgeheven en daar komen 4 nieuwe voor terug. Er worden in de regio 38 haltes opgeheven. Veel 
reizigers krijgen een extra overstap, die de tijdwinst voor de reiziger meestal teniet doet. 
Een merkwaardig punt is dat een aantal wijzigingen gedicteerd lijken te worden door de keuze vaar 
het type bussen dat nieuw aangeschaft wordt. 
U-OV hoopt kennelijk dat op de verbeteringen veel nieuwe klanten afkomen. Er zullen immers ook 
reizigers het OV de rug toekeren, al of niet na hun beklag gedaan te hebben bij U, bij ons, bij de 
vervoerder, in de media of bij het OV-loket. Hoe dan ook, het rapportcijfer voor het OV zal blijven 
stijgen; weggelopen reizigers worden immers niet meer geinterviewd voor de jaarlijkse 
tevredenheidsonderzoeken. 
 
U-Link beter ontwikkelen 
Zal het snoeien inderdaad reizigersgroei opleveren? Een belangrijk onderdeel van het Vervoerplan is 
de kwaliteitsimpuls op belangrijke OV-corridors Het antwoord van de vervoerders is U-Link, “een 
nieuw netwerk aan herkenbare, hoogwaardige OV-lijnen (HOV-lijnen) met als kwaliteiten: snel en 
vaak, betrouwbaar, en naadloos aansluitend op treinstations en P+R-terreinen”.  
De door GS gevraagde eerste stap in 2020 vertalen de vervoerders door dat netwerk in één slag in te 
voeren op 15 december 2019. Wij vinden dat geen goede aanpak.  
 
Onze gedachten: 

 Niet het hele netwerk tegelijk overhoop gooien. Ontwikkel lijn voor lijn, net als in Groningen. 

 Motiveer de keuzes. Welke reizigers en potentiele reizigers willen we bedienen? Wat weten we 
al van de huidige reizigers? Van waar naar waar? Gegevens per dagdeelsoort. Wat weten we al 
van de mogelijke nieuwe vraag? Door dat goed te verkennen de ontwikkelkansen dichterbij 
brengen.  

 De marketingaanpak zal leiden tot een goed netwerk, een goed aanbod aan OV op plaatsen en 
tijden dat de reiziger het nodig heeft. We zien graag normen gesteld voor verschillende 
kwaliteitsaspecten:  
- loopafstanden van en naar de haltes 
- frequenties en tijdvensters  

https://www.u-ov.info/reizen/vervoerplan


- reissnelheid 
- toegankelijkheid, comfort, zitplaatskans, reisinfo enzovoort in de voertuigen 
- veiligheid, toegankelijkheid, comfort, reisinfo op en om de haltes 
- ketenvoorzieningen 
- reisinformatie (inclusief tariefinformatie) 
- enzovoorts.  

 Natuurlijk moet er plaats voor maatwerk blijven. En daar waar reizigers teveel nadeel 
ondervinden van de wijzigingen moet een onderliggend netwerk blijven.  

 
Passen we dit toe op het Vervoerplan 2020 van U-OV dan stellen we dat er teveel wordt gesnoeid en 
dat onvoldoende aannemelijk gemaakt wordt dat dat tot groei leidt. 
 
Uitgangspunt moet blijven: OV voor iedereen. Niet alleen voor het massavervoer, maar ook in de 
dorpen en woonwijken. 
 
Dank voor uw aandacht. 
 


	2019MM102 Verslag commissie MM 22 mei 2019.pdf
	Inspreker 1 Commissie MM Provinciale Staten Utrecht 22 mei 2019.pdf

