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1. OPENING EN ALGEMEEN 
1.1 Opening  
De voorzitter, mevrouw Van Ulzen, opent de vergadering met een woord van welkom. Zij feliciteert 
de heer Hazeleger die onlangs in het huwelijk trad. 
 
1.2 Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
De voorzitter deelt mee dat de memo over de Nedereindse Plas geagendeerd wordt voor de 
volgende vergadering. De Staten ontvingen de memo op een laat tijdstip. 
 
1.3 Mededelingen 
De voorzitter wijst op de uitnodiging van Bouwend Nederland voor het maken van een afspraak. De 
belangstelling is beperkt. Ook de andere commissies krijgen de vraag voorgelegd. 
Mevrouw De Haan laat weten dat er een middag over Bouwend Nederland is georganiseerd waarbij 
haar fractie aanwezig zal zijn.  
 
De voorzitter deelt mee dat er een voorstel van de griffie ligt om een informatiesessie te plannen 
over PFAS. Desgevraagd licht de voorzitter toe wat PFAS is. Het is een verontreiniging van de grond 
met een mogelijk PAS-effect. Als er veel kosten gemaakt moeten worden om de verontreiniging in 
elk project te verwijderen, is er een probleem. 
Gedeputeerde Bruins Slot vult aan dat er rond PFAS tijdelijk beleid is vastgesteld door het Rijk met 
een detectiegrens die ligt onder de grens van een ecologisch of humaan risico. Er is dus een 
tussenfase waarin er geen definitief beleid is. Dit heeft bijvoorbeeld ook gevolgen voor onderzoek en 
laboratoriumcapaciteit. Het landelijke beleid heeft invloed op het provinciaal beleid. Wellicht is het 
goed om met elkaar te delen wat hier speelt, technische en beleidsaspecten spelen door elkaar. Een 
informatiesessie zou nuttig zijn. 
De voorzitter inventariseert de belangstelling en zegt toe dat er een informatiesessie rond PFAS 
georganiseerd zal worden. 
 
De voorzitter laat weten dat de opening van de tentoonstelling Vrouwenkiesrecht tijdens de 
vergadering zal plaatsvinden. Mevrouw Chidi heeft gevraagd of het mogelijk zou zijn de vergadering 
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kort te schorsen om de Statenleden de gelegenheid te geven de opening bij te wonen. Na een 
inventarisatie van de meningen concludeert de voorzitter dat de vergadering om 10.30 uur tien 
minuten geschorst zal worden. 
 
Gedeputeerde Bruins Slot memoreert de discussie over de (bestrijding van) invasieve exoten in de 
eerste helft van 2019. Destijds kwam de vraag bij haar op of het mogelijk zou zijn om te zien hoe de 
bestrijding plaatsvindt. Dit blijkt mogelijk en de gedeputeerde nodigt de Statenleden uit om dit bij te 
wonen op woensdag 27 november van 09.15u tot 10.30 bij natuurgebied Zanderij Maarn. Er is een 
demonstatie van de bestrijding van de Aziatische duizendknoop op een locatie waar duizendknopen 
de biodiversiteit bedreigen. Het doel van het project is om te kijken welke ervaring er is met het 
opbouwen van de juiste combinatie van bestrijdingstechnieken. Dit is iets wat de Staten in gang 
hebben gezet en dat nu in praktijk gebracht zal worden. De gedeputeerde zou het op prijs stellen als 
de Statenleden dit zouden bijwonen. De Statenleden zullen informatie hierover via de griffie 
ontvangen. 
De voorzitter dankt de gedeputeerde voor het initiatief. 
 
De voorzitter deelt mee dat gedeputeerde Strijk nog in Brussel verblijft. 
 
1.4 Verslag Vakcommissie Ruimte, Groen en Water van 4 september 2019 
Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
1.5 Rondvraag 
De voorzitter herinnert aan de afspraak dat de derde rondvraag schriftelijk wordt afgedaan. 
 
Nedereindse Plas 
De heer De Heer memoreert dat het Stimuleringsfonds bedoeld was voor tien vernieuwende en 
innovatieve projecten waar de Utrechtse burgers wat aan zouden hebben. Het geld kwam uit de 
verkoop van het energiebedrijf REMU. Sommige fracties wilden het geld rechtstreeks aan de burger 
geven, €10 per persoon. Een Statenmeerderheid koos voor de tien projecten. De gedeputeerde 
Water was minder creatief en kwam met een financiële molensteen, de Nedereindse Plas. Er was 
alleen een meerderheid voor het saneringsplan als dit uiteindelijk zwemwaterkwaliteit zou 
opleveren. Nu kan dit besluit worden heroverwogen want de gemeente Utrecht heeft duidelijk 
gemaakt dat zwemmen in de Nedereindse Plas een illusie is. De helft van het geld ligt nog op de 
plank. Spreker dankt het college voor de snelle memo en stelt de volgende drie vragen: 
- Is het college van plan om het resterende geld anders te besteden? 
- Is het mogelijk om het geld wel te besteden aan projecten rond de Nedereindse Plas? 
- Is het mogelijk om daar op korte termijn te investeren in een innovatief project rond drijvende 

zonnepanelen, zodat het Remu-geld toch terecht komt bij een vernieuwend project ten bate van 
de Utrechtse burger? 

 
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt dat de bijdrage van de provincie Utrecht in relatie tot het 
streven naar zwemwaterkwaliteit is geregeld in de financieringsovereenkomst tussen de provincie en 
de gemeente Utrecht. In haar memo staat dat alle partijen - provincie, gemeente, het recreatieschap 
en het waterschap - zich door een onafhankelijk jurist laten adviseren over de juridische gevolgen 
van het niet meer nastreven van zwemkwaliteit, dus ook ten aanzien van de vraag of de provincie 
Utrecht op basis van de overeenkomst nog verplicht is om de bijdrage te leveren. De provincie heeft 
gezegd de bijdrage van €1,6 miljoen op te willen eisen. 
Indien alle partijen daartoe besluiten is het mogelijk om het bedrag uit het Stimuleringsfonds te 
investeren bij de Nedereindse Plas. Er wordt onderzocht hoe het gebied verder ontwikkeld kan 
worden. Daarbij wordt ook de inrichting van de Plas en de omliggende bodem meegenomen. De 
gemeente Utrecht heeft het gebied aangewezen als een zoekgebied voor zonnepanelen. 
De gedeputeerde zegt toe de Staten op de hoogte te houden. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Verslagen/2019RGW82-Verslag-vakcommissie-RGW-4-9-2019.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Vakcommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2019/04-september/09:30/Verslag-Vakcommissie-Ruimte-Groen-en-Water-van-19-juni-2019-2019RGW75
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Vakcommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2019/09-oktober/09:30/Rondvraag-1-betreffende-Nedereindse-Plas-ingediend-door-ChristenUnie.pdf
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De heer De Heer dankt de gedeputeerde voor de beantwoording en is benieuwd naar wat er gebeurt. 
 
De heer Van der Steeg stelt dat, voordat er wordt gekeken naar drijvende zonne-eilanden in de 
Nedereindse Plas, het belangrijk is om inzicht te krijgen in eventuele ecologische consequenties van 
drijvende zonne-eilanden. Het is een vrij nieuwe tendens die consequenties kan hebben voor de 
waterkwaliteit in verband met verminderde lichtdoorlaat. Dit kan leiden tot vis- en vogelsterfte. Als 
er geen inzicht in de ecologische consequenties is, dan pleit hij ervoor om dit met andere partners te 
onderzoeken. 
 
Mevrouw Broere herinnert eraan dat de PVV al vijf jaar vraagt naar de effecten van zonnepanelen op 
land. Misschien kan dit effect worden meegenomen in het onderzoek. 
 
De heer Hazeleger vraagt wat er precies juridisch onderzocht wordt. 
Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat wordt onderzocht wat de effecten zijn van het feit dat de 
gemeente Utrecht niet meer streeft naar zwemwaterkwaliteit. Er is een financieringsovereenkomst 
waarin partijen bepaalde plannen hebben uitgesproken. Een deel van die plannen kan niet 
gerealiseerd worden. Daarna komt de vraag hoe wordt omgegaan met de toegezegde bijdrage. In de 
volgende vergadering zal de stand van zaken weer naar voren komen. 
 
De voorzitter wijst erop dat de spreektijdenregeling ook geldt voor de rondvraag. 
 
Circulaire Landbouw 
Bij de vaststelling van de Landbouwvisie in 2018 bracht de heer Westerlaken het volgende naar 
voren: ’Kringloop is voor ons geen doel op zich. Het streven naar circulariteit op een zo klein mogelijke 
schaal, liefst op bedrijfsniveau zoals in de Landbouwvisie wordt beschreven, is nobel, maar het is de 
vraag of het realistisch is. Veel bedrijven zullen niet aan die eis kunnen voldoen. Circulariteit in 
Europees verband is volgens het CDA veel reëler.’ Dat kon niet helemaal in beleid worden omgezet. 
Op 7 oktober kwam er een rapport uit van de Taskforce Verdienvermogen waarin precies beschreven 
staat welke aarzelingen zijn fractie had bij de Landbouwvisie. Een van de conclusies is namelijk dat de 
Nederlandse landbouw niet op zichzelf staat maar onderdeel uitmaakt van de markteconomie, met 
name de wereldmarkt, en het Europese landbouwbeleid. De Landbouwvisie is vastgesteld, de 
Samenwerkingsagenda is nog een keer doorlopen en spreker vraagt wat de realiteitszin is van de 
provinciale Landbouwvisie, gelet op de conclusies uit het rapport. 

 
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt dat GS menen dat de realisatie van de kringloop op circulaire 
landbouw in Utrechts perspectief zeker een kans maakt. De Nederlandse landbouw maakt onderdeel 
uit van de wereldmarkt en valt onder het Europees landbouwbeleid. In die zin heeft dit gevolgen 
voor de inrichting van de sector. Het advies van de Taskforce kan juist helpen om binnen die context, 
in samenwerking met ministerie en partners, in Utrecht de juiste koers te kiezen. Het is hierbij van 
belang om onderscheid te maken tussen sectoren en type bedrijven. Voor een fruitteeltbedrijf is de 
kringloop anders dan voor een varkenshouderij. In Utrecht heeft men te maken met beleid dat erop 
gericht is om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te stimuleren. Daardoor is er in Utrecht 
een andere uitgangssituatie dan in Noord-Brabant. 
Het stimuleringsbeleid dat de provincie Utrecht de afgelopen jaren heeft gevoerd, met name ook 
door de POP3-subsidies, heeft de kringlooplandbouw in de grondgebonden sectoren ondersteund. 
Regio Foodvalley is gericht op het verder sluiten van de kringloop in de melkveehouderij en de 
intensieve veehouderij. 
Het lukt niet altijd om dit op bedrijfsniveau of regionaal niveau te doen, dat laat dit advies duidelijk 
zien. Dit sluit niet uit dat het sluiten van kringlopen op een kleiner regionaal niveau wel degelijk 
mogelijk is. Het is dan ook de inzet van GS om met ondernemers en ketenpartijen de kringloop op 
een zo laag mogelijk niveau te sluiten. Met de POP3, de Regiodeal Foodvalley en de 
Samenwerkingsagenda Landbouw wordt zoveel mogelijk ingezet op realisatie hiervan. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Vakcommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2019/09-oktober/09:30/Rondvraag-2-betreffende-kringloop-of-circulaire-landbouw-ingediend-door-CDA.pdf
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De gedeputeerde ziet zeker meerwaarde in de Landbouwvisie. Het rapport levert informatie die 
betrokken moet worden bij het vormgeven van het beleid. Ook wordt geleerd van een aantal 
voorstellen die daarin worden gedaan. 
De heer Westerlaken mist de Europese component, zoals hij indertijd heeft benadrukt. Men kan de 
Nederlandse landbouw en de provinciale landbouw niet los zien van hoe het landbouwbeleid in 
Europa wordt vastgesteld. Hij kan zich voorstellen dat er via het Huis van de Nederlandse Provincies 
in Brussel goed gelet wordt op ontwikkelingen in het Europese landbouwbeleid. 
In sommige sectoren zou een Utrechtse kringloop mogelijk zijn, maar kringloop en circulariteit 
veronderstellen dat wat ergens geproduceerd wordt, daar ook verwerkt wordt. De in 
Schoonderwoerd geproduceerde kaas kan niet alleen door inwoners van de provincie Utrecht 
opgegeten worden. 
Gedeputeerde Bruins Slot bevestigt dat het Europese landbouwbeleid van grote invloed is op hoe 
landelijk het landbouwbeleid wordt uitgevoerd. Op 7 en 8 oktober zijn GS in Brussel geweest en is 
gesproken over de Green Deal. De Green Deal komt waarschijnlijk tot stand, hier maakt het 
gemeenschappelijke landbouwbeleid onderdeel van uit. GS hebben het belang van 
kringlooplandbouw voor de provincie Utrecht benadrukt, onder andere bij medewerkers van het 
Huis van de Nederlandse Provincies maar ook bij parlementslid De Lange (CDA). De belangen van de 
provincie Utrecht worden dus in Europa verwoord. 
 
De heer Weyers vraagt wie bepaalt op welk niveau circulariteit mogelijk is.  
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt dat dit afhankelijk is van de omstandigheden. In het kader van 
de kringloopvisie van het ministerie van LNV en van de Landbouwvisie wordt het gesprek met de 
boer als ondernemer en met anderen aangegaan om de keten te verkleinen. Een aantal projecten 
van Regio Foodvalley moet daar invulling aan geven. Het is dus niet de overheid die dit kan bepalen. 
De overheid kan wel een stimulerende rol vervullen. 
 
De heer Hazeleger herinnert aan de vraag van de heer Westerlaken of de uitvoering van de 
Landbouwvisie nog kans van slagen heeft als het gaat om het sluiten van de kringloop op provinciaal 
niveau. Indertijd heeft de SGP een amendement ingediend met het verzoek om die cirkel zo klein 
mogelijk, maar als het nodig is internationaal te maken. Dit speelt vooral in de varkenshouderij, waar 
circulariteit niet ophoudt bij de landsgrenzen. Het amendement is verworpen. Maakt dat deel van de 
Landbouwvisie enige kans van slagen? 
Gedeputeerde Bruins Slot gaf al aan dat de wens is dat dit op bedrijfs- of regionaal niveau kan. Dat 
kan niet in alle gevallen. Men moet met elkaar bekijken hoe het zo klein mogelijk kan, dat is de inzet 
rond de Regio Foodvalley. Dit onderwerp krijgt nadere uitwerking in het kader van de Landbouwvisie 
(‘Waardevol en Verbonden’) en in het beleid van de provincie. Het is onderdeel van de uitvoering. 
De heer Hazeleger concludeert dat het antwoord ‘niet helemaal’ is. 
Gedeputeerde Bruins Slot stelt dat dit zijn woorden zijn. Geprobeerd wordt om de keten zo kort 
mogelijk te maken omdat dit circulariteit bevordert. Daarbij heeft de provincie de partners nodig. 
 
Het Verwelius-terrein, voorheen het Hessingterrein 
Mevrouw De Jong vindt het positief dat er een ontwikkeling is op het Verwelius-terrein, voorheen 
het Hessingterrein. In het plan wordt een kleine strook buiten de rode contour gebouwd. De strook 
ligt aan de kant van de faunapassage. Aan die kant komt een wat groter gebouw te staan dat veel 
licht verspreid. B&W van De Bilt geven het idee dat alles in kannen en kruiken is en dat het is 
afgesproken met de provincie. Zij vraagt naar de achtergrond hiervan. 
Gedeputeerde Van Essen licht toe dat de provincie, vanuit verschillende verantwoordelijkheden, al 
enige tijd betrokken is bij de ontwikkeling. De gemeente heeft een kernrandzonevisie ontwikkeld om 
na te gaan of beperkte ontwikkeling buiten de contour mogelijk zou zijn. Zodra dit voldoende ver 
gevorderd is, wordt dit bij de provincie getoetst. Wat het complex maakt, is de relatie met het 
Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Het beleid van de provincie is helder: dit mag geen significante 
invloed hebben op het NNN. Ook hierop zal het getoetst worden. De initiatiefnemer moet nog 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Vakcommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2019/09-oktober/09:30/Rondvraag-3-betreffende-Hessingterrein-ingediend-door-GroenLinks.pdf
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nadere informatie hierover aanleveren en daarna wordt het aan de provincie voorgelegd. Ook het 
functioneren van de faunapassage wordt bekeken. 
De gedeputeerde kan de Staten hierover bijpraten zodra er meer informatie beschikbaar is. 
Mevrouw De Jong brengt naar voren dat men aangaf dat de faunapassage en het NNN niet een 
probleem zouden zijn. Alles zou opgelost worden met het compenseren van een stukje natuur dat 
wegvalt. Zij informeert of compensatie een afdoende middel is. 
Volgens gedeputeerde Van Essen hangt dit af van hoe de plannen eruit gaan zien. Als het plan geen 
significante invloed heeft op het NNN, zou het passen binnen het beleid van de provincie. 
 
De voorzitter concludeert dat deze vraag geen schriftelijke beantwoording meer behoeft. 
 
1.6 Termijnagenda RGW en motielijst 
De voorzitter wijst erop dat de motielijst is bijgewerkt en preciezer gevuld zal worden. 
 
Mevrouw Koelewijn verwijst naar de excursie naar Woerden rond het thema binnenstedelijke 
ontwikkeling op 20 november. Zij doet de suggestie om De Voortuin I hierin mee te nemen, het 
betreft het bedrijventerrein en de mogelijke plannen. 
Tijdens het informatieve deel van de commissie Omgevingsvisie is gesproken over uitbreiding van de 
rode contouren en de criteria daarvoor. Zij meent dat de uitwerking ook in de commissie RGW 
besproken zou worden. 
 
Gedeputeerde Van Essen vindt de suggestie om De Voortuin I mee te nemen een goede. Dit wordt 
met de gemeente Woerden overlegd, bekeken moet worden of het in te passen is in het programma. 
Hij meent dat de uitwerking met betrekking tot verstedelijking en de bijbehorende methodiek 
terugkomen in de commissie Omgevingsvisie. Het is wellicht niet efficiënt om het gesprek in twee 
commissies te voeren. Dit punt zou door de beide voorzitters besproken moeten worden. 
Gedeputeerde Van Muilekom laat weten dat gewerkt wordt aan het programma van het werkbezoek 
in Woerden. Er blijkt onder Statenleden veel behoefte te bestaan aan verdieping in binnenstedelijke 
ontwikkelingen, in ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en in wat het resultaat is van wat 
eerder is gedaan. Ook wordt een werkbezoek gebracht aan enkele terreinen nabij het gemeentehuis. 
Het betreft ook de transformatie van bedrijventerreinen. De focus moet blijven liggen op de 
binnenstedelijke ontwikkeling en wonen. Bekeken moet worden of er inhoud en vormgegeven kan 
worden aan het onderwerp De Voortuin I. 
Mevrouw Koelewijn geeft aan dat het alleen een suggestie was. 
Wat de verstedelijking betreft: er moet voor 1 januari 2020 helderheid komen over het kader. Zij 
brengt het onderwerp in omdat zij hier een knip ziet in het proces rond de Omgevingsvisie. 
Gedeputeerde Van Essen wijst erop dat er een motie ligt met de vraag om een voorstel. Het doel is 
om in 2019 met een Statenvoorstel te komen dat hieraan invulling geeft. Mocht dit proces vertraagd 
zijn, dan zal hij de commissieleden daarvan op de hoogte stellen. Hij meent dat het geagendeerd zou 
worden in de commissie Omgevingsvisie. 
 
De heer Hazeleger wijst erop dat de doorlopende motie 118, investering in kleine kernen (2015), eind 
2019 afloopt omdat het voorstel AVP tot 2019 loopt. In de begroting is te lezen dat de AVP doorloopt 
tot eind 2020. Hij stelt voor om de motie ook tot eind 2020 te laten doorlopen. 
Gedeputeerde Bruins Slot neemt de suggestie over. 
 
De heer Van der Steeg verwijst naar motie 14, Utrechtse aanpak verbeteren welzijn 
landbouwhuisdieren, waarbij als termijn van afdoening Q4 staat vermeld. Hij heeft hierover niets 
kunnen lezen in de begroting en vraagt of hierover meer duidelijk is. 
Gedeputeerde Bruins Slot zegt toe hier later op terug te zullen komen. 
 
2. TER BESPREKING 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Vakcommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2019/09-oktober/09:30/2019RGW84-Termijnagenda-RGW.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Vakcommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2019/09-oktober/09:30/Lijst-moties-PS-25-09-2019-definitieve-versie-3.pdf
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2.1 Statenvoorstel Najaarsrapportage 2019 
De voorzitter deelt mee dat programma’s 1, 2 en 3 worden behandeld. Deze behoren bij de 
commissie Ruimte, Groen en Water. 
 
Verschillende onderwerpen zijn van groen naar oranje gegaan. De heer Hazeleger informeert of dit 
een verandering van de stand van zaken is of dat dit een gevolg is van de nieuwe cultuur. 
 
Mevrouw De Widt verwijst naar pagina 26. Onder 2.2 Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit 
natuur en landschap staat dat van de subsidie aan Landschap Erfgoed Utrecht een bedrag over blijft. 
Het voorstel is om dit over te hevelen naar project accounthouderschap instellingen. Het verschuift 
van beleidsdoel 2.2 naar 2.3. Zij vraagt wat dit betekent.   
Op pagina 29 is bij 3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie een gele score te zien. Het is 
onduidelijk wat niet goed gaat en of dit ingelopen kan worden. 
 
Volgens mevrouw Koelewijn is op pagina 22 tekst weggevallen. Er is bij punt 1.3 onder Innovatie 
Fysieke Leefomgeving sprake van een forse bijstelling. Zij vraagt zich af wat hiermee wordt bedoeld 
en wat ermee gebeurt. 
 
De heer Westerlaken dankt voor de antwoorden op de technische vragen van de fractie. 
Hij heeft de indruk dat veel werk niet uitgevoerd kan worden door een tekort aan personeel. Hij 
heeft dit in 2018 ook opgemerkt en vraagt welke energie er gestopt wordt in het vinden van 
voldoende goede mensen op de juiste plekken. Wordt dit punt anders verwoord in de 
zomerrapportage van 2020? 
Er wordt gesproken over de RUD en Vijfheerenlanden. Hij meent dat aansluiting bij een 
omgevingsdienst niet gebonden is aan provinciegrenzen en vraagt bij welke uitvoeringsdienst 
Vijheerenlanden is aangesloten. Zijn er frictiekosten, mocht Vijfheerenlanden overkomen naar RUD 
of ODRU? 
 
Mevrouw De Haan vindt de Najaarsrapportage meer begrijpelijk en leesbaar.  
- Naast het CDA maakt ook de ChristenUnie zich zorgen over het gebrek aan personele capaciteit. 

Zij vraagt of echt gezocht wordt naar alternatieven om de achterstand niet verder op te laten 
lopen. Zij denkt bij biodiversiteit bijvoorbeeld aan de gebiedscommissie in Utrecht Oost. 

- Zij spreekt haar verbazing uit over de budgetten voor biodiversiteit die niet zijn uitgevoerd. Er is 
voor €1,7 miljoen begroot en bijna alles is niet benut. Dit geldt ook voor het budget voor 
invasieve exoten. Is de oorzaak alleen te vinden in de personele capaciteit? 

- Op het gebied van gezonde leefomgeving is ook een spanning te zien op het gebied van de 
personele inzet. Men stelt dat er keuzes zijn gemaakt en dat is ingezet op gezondheid in de 
Omgevingsvisie. De ChristenUnie vraagt zich af wat er is blijven liggen. 

- Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving staan middelen en capaciteiten onder druk. De 
komende maanden neemt de druk zowel extern als intern toe. Hoe wordt dit opgelost? 

 
Het valt mevrouw De Boer- Leysma op dat veel blijft liggen. Er wordt een aantal redenen genoemd, 
zoals te weinig capaciteit en te weinig middelen. Zij vraagt of dit, aangezien het een kwestie is van 
plannen en begroten, misschien aan de voorkant scherper zou kunnen. 
 
De heer Weyers vindt de rapportage helder. 
Hij sluit zich aan bij eerdere sprekers die zich afvroegen waarom er veel niet uitgevoerd wordt. Is dit 
alleen een personele kwestie of zijn hier andere oorzaken voor aan te wijzen? 
 
Mevrouw Vrielink deelt mee dat haar fractie de zorgen van ChristenUnie, CDA en PvdA over de 
personeelstekorten deelt en zich aansluit bij de gestelde vragen. 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Vakcommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2019/09-oktober/09:30/2019RGW90-01-Statenvoorstel-Najaarsrapportage-2019.pdf
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Op pagina 24 is te lezen dat er een stagnatie is in de uitvoering van het NNN. De heer Van der Steeg 
wijst erop dat de jaarlijkse planning van 125 hectaren en het beoogde biodiversiteitseffect niet 
worden gehaald. Er zijn projecten on hold gezet. Hij informeert of duidelijk is wanneer de problemen 
zijn opgelost. 
 
De heer Schipper stelt de volgende drie vragen. 
- Op pagina 24 staat dat de faunapassage onder de N237 is opgeschoven naar eind 2020 omdat 

kabels en leidingen verlegd moeten worden. Hij vraagt hoe dit kan, dit is vrijwel altijd een 
onderdeel van dit werk. 

- Op pagina 25 staat dat €435.000 overgeheveld wordt naar de bijdrage faunaschade IPO. Er is een 
structureel tekort van €500.000. Als er een structureel tekort is, dan moet dit structureel begroot 
worden en niet incidenteel gedicht worden. Hij hoort hier graag een reactie op. De SP komt 
eventueel met een motie op dit punt bij de begrotingsbehandeling. 

- Bij Meerjarendoel 3.4.7. Opdrachtgeven VTH aan uitvoeringsdiensten staat dat de voorstellen 
voor asbesttaken en doorontwikkeling RUD niet gehonoreerd kunnen worden. Dit is een bedrag 
van €160.000. Bij de jaarrekening wordt bekeken of dit bedrag ergens vandaan kan komen. Het 
bedrag is een kleinigheid op de begroting, waarom bieden GS niet nu al een oplossing? Als er een 
onbevredigend antwoord op deze vraag komt, zal de SP waarschijnlijk met een motie komen. 

 
Mevrouw Hoek wijst erop dat de subsidie voor Landschap Erfgoed Utrecht niet is uitgegeven (pagina 
26). Er worden vaker bedragen niet uitgegeven en overgeheveld naar een ander doel. Zij vraagt hoe 
de bedragen tot stand gekomen zijn, is dit niet goed onderbouwd? 
Op pagina 34 staat bij Wandel- en fietsroutenetwerken Vijfherenlanden een bijstelling voor het 
aanpassen van de netwerken van €40.000 en voor 2020 een bedrag van €50.000. Zij vraagt of dit niet 
is opgenomen bij de frictiekosten. Welke kosten zijn wel opgenomen in de frictiekosten? 

 
De voorzitter schorst de vergadering voor korte tijd om de gedeputeerden de gelegenheid te geven 
zich op de beantwoording voor te bereiden. 
De voorzitter heropent de vergadering.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom deelt mee dat het college de zorg omtrent de personele bezetting 
deelt. De vraag is waarom men zegt dingen te gaan doen en het gebeurt niet. Het college is verheugd 
dat in dergelijke gevallen keuzes worden gemaakt voor wat er wel met het geld gedaan wordt.  
Men is drukdoende met de werving van personeel. Dit moet in een versnelling komen. In de 
Programmabegroting is te zien dat GS het personeel zowel in kwaliteit als kwantiteit op orde willen 
brengen. Het streven is om 100 fte toe te voegen. De HRM-afdeling moet goed geoutilleerd zijn om 
dit proces vorm te kunnen geven. 
Desgevraagd door mevrouw Hoek benadrukt de gedeputeerde dat bij de begroting keuzes zijn 
gemaakt om tot heldere, realistische plannen te komen die uitvoerbaar zijn. Dit proces wordt 
uitgewerkt. 
De vraag over asbest en een gezonde leefomgeving hoort thuis bij de commissie M&M.  
 
De voorzitter vraagt de Statenleden om de vragen die in andere commissies thuishoren daar zelf 
weer te stellen. 
 
Mevrouw Hoek memoreert dat de Najaarsrapportage het afgelopen jaar betreft. De situatie was toen 
anders qua personeel. 
Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat uit een Najaarsrapportage duidelijk wordt wat moet 
worden bijgesteld. 
 



8 
 

De heer Westerlaken vraagt of de gedeputeerde bekend is met het initiatief van de provincie 
Gelderland om hoogopgeleide vluchtelingen met status in een traineeprogramma op te nemen. Zij 
komen moeilijk aan werk. Wellicht is het interessant hiernaar te kijken. 
Gedeputeerde Van Muilekom is dit niet bekend. Hij zegt toe erop terug te komen. 
 
De heer Hazeleger herinnert aan de opmerking van het CDA. Er kunnen 100 mensen aangenomen 
worden, maar men kan ook kijken naar wat O-gen en de Gebiedscommissie West extra kunnen doen. 
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt dat dit alleen natuurprojecten betreft. Er is een tekort aan 
grondadviseurs en projectleiders en die worden geworven. Dit zou in 2020 op orde moeten zijn. 
De toekomst van O-gen staat geagendeerd voor de informatieve commissie RGW. Men is bezig met 
het opstellen van een afstemmingsagenda over wat de provincie en O-gen over en weer voor elkaar 
kunnen betekenen. 
 
De gedeputeerde sprak over realistisch ramen. Mevrouw De Haan stelt dat men nu een achterstand 
oploopt. Is de Begroting 2020 wel realistisch, kan het college de Staten verzekeren dat dit gaat 
lukken? De achterstanden moeten worden ingelopen én de ambitie moet worden waargemaakt.  
Gedeputeerde Bruins Slot wijst erop dat in de Begroting 2020 staat dat de inzet is om de personele 
capaciteit begin 2020 op orde te hebben. Op een aantal terreinen, bijvoorbeeld natuurprojecten, is 
er een langere doorlooptijd. De harde deadline voor de internationale natuurprojecten is 2021. Er ligt 
een stevige opgave, maar de inschatting van het college is tot nu toe dat dit gehaald kan worden. 
 
De voorzitter schorst de vergadering om de Statenleden de gelegenheid te geven om de opening van 
de tentoonstelling Vrouwenkiesrecht bij te wonen. 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 
In reactie op de vraag van de heer Hazeleger over de oranje punten antwoordt gedeputeerde Bruins 
Slot dat de gemaakte afspraken worden aangehouden. Er is een begroting met een bepaalde 
uitvoering opgesteld. Als dit op onderdelen niet gaat zoals gepland, dan wordt dit punt oranje. Het is 
dus niet een kwestie van verandering van gedeputeerde. Deze systematiek wordt aangehouden. 
Mevrouw De Widt en mevrouw Hoek hebben vragen gesteld over het Landschap Erfgoed Utrecht 
(LEU), of het LEU minder geld ontvangt. Dat is niet het geval. Het betreft een technische wijziging in 
de budgetten. Het LEU krijgt al jaren eenzelfde exploitatiesubsidie en legt hierover jaarlijks 
verantwoording af. Bij het kijken naar de systematiek bleek dat de budgetten niet goed begroot 
werden. Ze werden begroot over twee verschillende posten terwijl het bedrag op één post moet 
staan. Met de Najaarsrapportage wordt ervoor gezorgd dat de systematiek juist in. Het betreft dus 
een overboeking van de post regulier natuurbeheer naar budget accounthouderschap instellingen, 
waar het hele bedrag hoort te staan. 
Mevrouw De Widt vroeg naar het uitroepteken bij klimaatadaptatie. Om het programma goed te 
kunnen uitwerken, is extra mankracht nodig. In de Programmabegroting 2020 wordt geld 
vrijgemaakt om personeel aan te nemen en uitvoering te kunnen geven aan de ambities uit het 
coalitieakkoord. Daarom staat dit punt op oranje. 
Mevrouw De Haan informeerde naar het budget biodiversiteit. Het budget biodiversiteit en het 
budget exoten was in 2018 niet uitgeput. Dit heeft te maken met het feit dat de regeling moest 
worden opgesteld waarmee de beschikbare middelen konden worden weggezet. Ook moest de 
uitvoering worden voorbereid. De budgetten zijn dus doorgeschoven vanuit 2018. In de loop van 
2019 is de subsidieregeling opengesteld. De middelen kunnen uitgegeven worden en men is met de 
uitvoering begonnen. De gedeputeerde verwijst naar het werkbezoek aan Zanderij Maarn. 
De heer Schipper informeerde naar het structurele tekort bij faunaschade. Bij de Begroting 2020 
wordt dit permanent geraamd, overeenkomstig het coalitieakkoord. 
De vraag van de heer Schipper over de kabels en leidingen bij de faunapassage hoort thuis in de 
commissie M&M. 
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De heer Van der Steeg herinnert aan zijn vraag over de achterstand in het realiseren van de 125 
hectaren NNN door de openstaande vacatures. Hij vraagt wanneer de problemen opgelost zijn. 
Gedeputeerde Bruins Slot herinnert aan haar opmerking dat grondadviseurs en projectleiders 
geworven worden. De inzet is om begin 2020 de capaciteit volledig op orde te hebben. Dat betekent 
dat de doorlooptijd van een aantal projecten wat langer is. De inschatting is dat de deadline van de 
internationale opgave eind 2021 gehaald kan worden. Er moet wel voor worden gezorgd dat de juiste 
mensen binnenkomen. 
De heer Schipper heeft een punt van orde. De commissie RGW bespreekt programma’s 1, 2 en deels 
3. Hij vindt het vreemd dat zijn vraag over programma 1 wordt verwezen naar de commissie M&M.  
Daarnaast vraagt hij waar de structurele begroting van €500.000 voor faunaschade terug te vinden is. 
Gedeputeerde Bruins Slot zegt toe dat gedeputeerde Schaddelee en zijzelf schriftelijk zullen 
terugkomen op de vraag van de heer Schipper over kabels en leidingen. 
De €500.000 faunaschade zit vanaf 2020 structureel in de begroting verwerkt. Zij zal de heer Schipper 
nog in de vergadering laten weten welke post dit betreft. 
De gedeputeerde vraagt mevrouw Hoek of zij in de commissie BEM terug mag komen op de vraag 
over de wandel- en fietsroutenetwerken van Vijfheerenlanden. Mevrouw Hoek stemt hiermee in. 
 
In reactie op de vraag van het CDA licht gedeputeerde Van Essen toe dat het innovatieprogramma 
Fysieke leefomgeving vier jaar loopt. Hiervoor was €1,6 miljoen beschikbaar. Na drie jaar was 
€371.000 nog niet benut. Voor 2019 was er een bedrag van €300.000, de €371.000 wordt ook 
beschikbaar gesteld voor 2019. Waarschijnlijk blijft er aan het eind van het programma een bedrag 
over. Het programma wordt begin 2020 geëvalueerd, GS zullen hier inhoudelijk op terugkomen bij de 
Staten. 
Volgens mevrouw Koelewijn wordt hier een rekenkundige fout gemaakt. Haar vraag was niet wat er 
met de €1,6 miljoen zou gebeuren. In de toelichting wordt aangegeven dat dit op een andere post 
hoort te staan. Daarom kan de rekensom niet op die manier gemaakt worden. Zij meent dat er 
sprake is van een overschot van ongeveer €1,2 miljoen. Bij Innovatieve fysieke leefomgeving wordt 
gesteld dat het resterende bedrag beschikbaar gesteld wordt op de begroting 2019. Dat kan niet 
kloppen. Het bedrag zou naar 2020 moeten gaan. 
Gedeputeerde Van Essen zal de vraag schriftelijk beantwoorden. Hij vraagt mevrouw Koelewijn aan 
te geven waar de rekenkundige fout zit. In de Najaarsrapportage kunnen bijstellingen gemaakt 
worden. 
 
Mevrouw De Haan brengt naar voren dat vergunningverlening, toezicht en handhaving ook 
onderdeel is van de commissie RGW. Het zou daarom goed zijn als de betreffende gedeputeerden 
aanwezig zou zijn. 
 
De voorzitter concludeert dat de vragen over de RUD, over de gezonde leefomgeving voor zover niet 
beantwoord, over de vertraagde faunapassage, de vragen rond asbest en de wandel- en fietsroute 
wederom gesteld zullen worden in een andere commissie.  
 
Mevrouw Hoek memoreert dat in een vorige Statenperiode is afgesproken dat er een splitsing werd 
gemaakt tussen structurele en eenmalige subsidies. Eens in ongeveer vijf jaar zou nagegaan worden 
of de subsidies nog voldoen aan de afspraken. Organisaties die subsidie ontvangen begroten de 
subsidie als vanzelfsprekend. Zij vraagt of dit de gedeputeerde bekend is. 
Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt dat bijvoorbeeld het LEU een vierjarige subsidie krijgt. Die 
wordt momenteel geëvalueerd. De bijdrage was eerst niet geïndexeerd, dit is hij inmiddels wel. In 
2020 zal een nieuwe subsidie van vier jaar aan de Staten worden voorgelegd. 
 
De voorzitter rondt de bespreking van dit onderwerp af. 
 
2.2 Statenvoorstel Programma Begroting 2020 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Vakcommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2019/09-oktober/09:30/2019RGW91-01-Statenvoorstel-Begroting-2020.pdf
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De heer Schipper stelt de volgende vragen: 
- Op pagina 30/31 wordt gesproken over ‘aanbod van ruimte voor verdere ontwikkeling’. Dit lijkt 

hem een fysieke uitbreiding van de Uithof. Het beoogd resultaat in 2020 is dat de gemeentelijke 
Omgevingsvisie voor de Uithof nader uitgewerkt is en afgestemd is met de Provinciale 
Omgevingsvisie. Hij meent dat deze twee dingen gaan schuren, want bij de startnotitie van de 
Omgevingsvisie in Utrecht is een amendement aangenomen dat nadrukkelijk uitbreiding buiten 
de rode contour uitsluit. Hij vraagt of de gedeputeerde ook deze mening is toegedaan. 

- Het is een loffelijk streven om minimaal de helft van de woningbouw betaalbare woningen te 
laten zijn. Kan hij er dan vanuit gaan dat de gedeputeerde zich in Den Haag verzet tegen CETA? In 
Binnenlands Bestuur staat dat als CETA wordt aanvaard, dit hard kan ingrijpen op de lokale 
maatregelen om woningbouw enigszins betaalbaar te houden (ook middenhuur). 

- Op pagina 35 staat onder 1.3.1 Innoveren ruimtelijke ontwikkelingen dat actuele casussen een 
vindingrijk impuls gegeven wordt met een onorthodoxe aanpak. Hij hoort graag een voorbeeld. 

- Op pagina 36 staat bij Stimuleren integrale gebiedsontwikkelingsprojecten dat door inzet van 
procesbudget bij een aantal ontwikkelingen (en mogelijke nieuwe) deze breder worden 
opgepakt, wat leidt tot meer integrale businesscases. Hij is benieuwd naar wat er op 31 
december 2021 tot stand is gekomen. 

Spreker wil met deze punten het signaal afgeven dat het gebruiken van begrijpelijke taal ook hier 
nagestreefd moet worden. 
 
Mevrouw Hoek memoreert dat haar fractie vragen heeft ingediend. 
Zij vraagt of wordt gewerkt aan een begrotingswijziging naar aanleiding van de gevolgen van de PAS-
uitspraak. Het is niet duidelijk of dat wat in de Programmabegroting is opgenomen, gerealiseerd kan 
worden. 
 
De heer Van der Steeg stelt de volgende vragen. 
- Op pagina 29 van de Najaarsrapportage en pagina 60 van de Programmabegroting wordt 

gesproken over de provinciale rol ten aanzien van dijktrajecten op het gebied van toetsing, 
normering en het op orde brengen. Bij de Lekdijk zitten verschillende delen behoorlijk onder de 
norm. Kunnen de PAS-ontwikkelingen van invloed zijn op het tijdig realiseren hiervan? 

- Op pagina 47 wordt gesproken over wildaanrijdingen, er worden maatregelen genoemd zoals 
spiegels en wilddetectie. Hij dringt erop aan om vooral het verlagen van de maximumsnelheid 
daarbij voor ogen te houden. Dit is ook van belang na de PAS-uitspraak en geeft dubbel voordeel. 

- Hij is verheugd dat het punt Transport en opvang van natuurdieren in Utrecht (pagina 50) is 
opgepakt en voorzien van een structurele bijdrage. Hij bedankt GS hiervoor. 

- Op pagina 47 wordt gesproken over het verhogen van de biodiversiteit langs provinciale wegen 
om het leefgebied van insecten te bevorderen. De motie Blij met de bij en het organiseren van 
de Utrechtse Bijendag worden genoemd. Hij vraagt of de motie uit 2012 van VVD en PvdD 
meegenomen kan worden bij de verdere uitwerking. 

- Op pagina 62 staat dat de KRW-doelen bereikt moeten worden binnen de kaders. Hij vraagt of 
daarmee ook de financiële kaders worden bedoeld, een financiële ophoging kan nodig zijn. 

- Met gedeputeerde Pennarts was de afspraak gemaakt om jaarlijks op de hoogte gebracht te 
worden van de stand van zaken ten aanzien van de toestand van de waterlichamen, chemisch 
dan wel ecologisch. Hij vraagt of gedeputeerde Bruins Slot bereid is dit ook te doen. In het stuk 
wordt gesproken over een streefwaarde van 100% ecologisch op orde brengen in 2027. Dat is 
ambitieus. Er zijn vrij veel nieuwe Statenleden, ook daarom zou het goed zijn dat de Staten op de 
hoogte worden gehouden van de stand van zaken. Er zijn 56 Utrechtse waterlichamen en het zou 
hem verbazen als een daarvan al ecologisch op orde is na 2009. 
 

Mevrouw Vrielink verwijst naar Programma 2, het ecologisch beheren van wegen en vaarwegen. Er 
worden nieuwe bermcontracten afgesloten waarbij wordt ingezet op het verhogen van de 
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biodiversiteit. Zij vraagt of ecologie en biodiversiteit een plek hebben in de voorwaarden voor de 
nieuwe aanbestedingen. Op welke wijze gebeurt dit? Welk gewicht wordt hieraan gegeven? 
Bij Programma 3 is de Regenboogprovincie niet terug te vinden. In het hoofdstuk Bodem, water en 
milieu staat wel de provincie in 2020 een sociale agenda vaststelt. Eerder is door de gedeputeerde 
aangegeven dat de Regenboogprovincie meegenomen wordt in de sociale agenda. Zij vraagt of ze 
ervan uit kan gaan dat het beleid rond de uitvoering van de Regenboogprovincie mee wordt 
genomen in de sociale agenda. Wat wordt gedaan tot die agenda is vastgesteld?  
Een Regenboogprovincie is Utrecht al. Hoe staan de andere partijen tegenover het idee om in 2020 
alvast een eerste stap te zetten in het uitwerken van de Regenboogprovincie en dit mee te nemen in 
de sociale agenda?  
Zij vraagt zich af waarom ervoor gekozen is om de sociale agenda onder Programma 3 te plaatsen en 
niet onder bijvoorbeeld Programma 6 of 7. In welke programma zou het naar de mening van de 
andere fracties passen? 
 
Mevrouw De Jong stelt vragen rond ruimtelijke ordening en woningbouw. 
- De POVI is een prachtige kans om het ruimtelijk beleid te koppelen aan waarden als leefbaarheid, 

leefomgeving en natuur. Op pagina 28 is de indicator van het aantal gemeentelijke plannen 
waarvoor de provincie geen zienswijze heeft ingediend gesteld op 95%. De indicator is een soort 
samenvatting van de houding van het college. Haar fractie juicht dit toe maar vraagt hoe reëel de 
indicator is. Haar fractie zal de samenwerking met de gemeenten dragen maar het college ook 
aanspreken op het programma.  

- Zij heeft eerder gevraagd naar meer concrete doelstellingen voor duurzaam bouwen, 
energieneutraal en circulair.  

Mevrouw De Man informeert of mevrouw De Jong bedoelt dat dit bovenop de regels van het Rijk 
komt. 
Mevrouw De Jong bevestigt dit. Er zijn gemeenten die meer regels stellen en hier subsidieregelingen 
aan koppelen. Wil het college hier een tandje bijzetten, zo ja, op welke manier? 
- Er wordt gesproken over 25 projecten en investeringsgelden. Haar technische vragen hierover 

zijn beantwoord. Zij vraagt hoe de Staten op de hoogte kunnen blijven van de 25 projecten. 
- Het gaat om binnenstedelijk bouwen, het gaat om transformatie. Er is ook de mogelijkheid om 

doorstroming te bevorderen maar dat is niet terug te vinden in het hoofdstuk. 
- Haar fractie maakt zich ernstig zorgen over de toename van het aantal dak- en thuislozen en zou 

hierover graag iets terugzien bij de invulling van de bouwplannen. 
 
De heer Weyers laat weten dat de vragen van zijn fractie beantwoord zijn. 
Vraag 165 is: ‘Kunt u onderbouwen waarom verdere verstedelijking alleen mogelijk is bij een 
schaalsprong van het openbaar vervoer en kunt u ook aangeven of bij die schaalsprong de 
mogelijkheid van ondergrondse verbindingen wordt meegenomen?’ In de beantwoording wordt 
gesteld dat niet alleen OV maar alle modaliteiten beter aan elkaar gekoppeld moeten zijn. Op de 
tweede vraag is niet een duidelijk antwoord gekomen. Mogelijkheden zouden zijn studie, verkenning 
en de consequenties ervan. Kan dat antwoord in de vergadering worden gegeven? 
 
De heer Suna richt zich vooral op de begrotingscijfers en het antwoord van GS op de technische 
vragen. 
- Bij de indicatoren op pagina 28 en 32 staan voor de komende jaren dezelfde streefwaarden als in 

de afgelopen jaren. In het coalitieakkoord staan behoorlijk wat ambities en die komen niet terug 
in de streefwaarden van de komende jaren.  
Er wordt gezegd dat de provincie in 95% van de gemeentelijke plannen geen rol heeft. 
GroenLinks is daar blij mee, de PvdA niet. Dat betekent dat de provincie de wens van de kleine 
kernen om woningbouw te realiseren naast zich neerlegt. Dit terwijl tijdens de bespreking van 
het coalitieakkoord duidelijk is uitgesproken dat men zo snel mogelijk in gesprek moest gaan om, 
ter voorbereiding op de Omgevingswet, voorbereidingen te treffen voor de manier waarop 



12 
 

groeimogelijkheden geschapen kunnen worden. Die ziet hij in de ambities voor 2020 niet terug. 
Hoe duidt het college de cijfers ten opzichte van de uitgesproken ambities? 

- Er zijn 25 projecten waarbij de provincie een rol kan hebben, bij 10 ervan wordt gedacht aan 
betaalbare woningbouw. Spreker heeft gevraagd naar de cijfers van de 7.000 te realiseren 
woningen, het is een substantieel deel. FvD vroeg hier ook naar. Het antwoord was dat dit 
projecten waren die al eerder liepen en niet geduid kunnen worden in getallen of percentages. In 
het verleden heeft de provincie duidelijk aangegeven hoeveel procent sociale woningbouw 
gerealiseerd moest worden en de gemeenten deden dit ook. Dit moet te achterhalen zijn, in 
ieder geval zou ongeveer aangegeven kunnen worden welk percentage, misschien met name in 
de huursector, gerealiseerd kan worden. 

- Wat de vliegbasis betreft: de economie groeit en hierdoor kan meer geld binnenstromen in het 
project Hart van de Heuvelrug in combinatie met de vliegbasis. Er is echter geen verandering in 
het aantal gerealiseerde woningen. In eerdere besprekingen gaf de PvdA aan hier ook betaalbare 
woningen te willen. Dat kon toen niet omdat er geld verdiend moest worden. Nu heeft de 
provincie voldoende geld en lijken de risico’s minder groot. Mocht het zo zijn dat dit echt 
meevalt, is er dan een mogelijkheid om een aantal betaalbare woningen te realiseren aan de 
rand van de vliegbasis? 
 

Mevrouw De Haan vindt de Programmabegroting begrijpelijk en goed leesbaar. De toegevoegde 
beleidsdocumenten geven kaderstelling en dat is helder. Er worden mooie ambities beschreven 
waarmee men aan de slag kan. Bij haar eerste vraag sluit zij aan bij de PvdA. 
- Als de streefwaarden hetzelfde zijn, waarin zit dan de sterkere ambitie? 
- Er mogen veel meer indicatoren komen zodat meetbaar wordt op welke wijze aan de ambities 

gewerkt wordt. Bij de provincie Noord-Holland zijn veel meer BBV-indicatoren opgenomen. Deze 
vraag zal zij in de commissie BEM nogmaals stellen. 

- Met betrekking tot natuur en landelijk gebied zijn nog veel incidentele middelen te zien. De 
ChristenUnie hoopt dat dit in de toekomst structurele middelen worden. 

- Bij de ontwikkeling van de groene contour is €32 miljoen nodig terwijl €12 miljoen beschikbaar is. 
Zij vraagt hoe ervoor gezorgd kan worden dat de middelen er komen. Heeft dit te maken met het 
onderzoek naar de nieuwe financieringsbronnen? 

- Gezonde leefomgeving: haar fractie is blij met de inzet op luchtkwaliteit, omgevingslawaai en het 
ondergronds brengen van de hoogspanning. De sociale agenda verdient meer inkleuring met 
accenten op eenzaamheid en laaggeletterdheid, punten uit het coalitieakkoord. Zij hoort hier 
graag een reactie op. 

 
In Programma 1 zijn meerdere indicatoren met harde getallen te zien.  
- Het waarom van die getallen blijft de heer De Harder wat onduidelijk. In welke mate dragen 

dergelijke indicatoren bij aan het te behalen doel? Wat is bijvoorbeeld de provinciale impact van 
zes woningbouwprojecten die worden ondersteund met vernieuwend opdrachtgeverschap, hoe 
erg is het als dat er vier zouden zijn? 

- Wat de indicatoren voor de RUD betreft: hier wordt geïnvesteerd om de kwaliteit omhoog te 
brengen, maar de indicatoren blijven gelijk. Zou de verhoogde kwaliteit niet tot betere prestaties 
moeten leiden die ook in indicatoren zichtbaar zijn? 

- De PUEV betreft risico’s van gevaarlijke stoffen op de omgeving. Hier staat de streefwaarde op 
95% goed verwoord. Dit is een wettelijke plicht. Is de gedeputeerde ook niet van mening dat dit 
100% zou moeten zijn? 

 
Mevrouw Koelewijn sluit zich aan bij de SP wat de vaagheid betreft. 
Zij sluit zich aan bij de PvdA voor wat betreft het ontbreken van een aantal ambities. 
In het begin van de vorige Statenperiode is door de coalitie nadrukkelijk gesproken over het 
ambitieniveau, de concrete aanpak. Haar fractie was toen teleurgesteld. Eigenlijk ziet men dit nu 
terug. Zij weet hoe hard er gewerkt wordt, maar zij mist doelgroepen, concreetheid en ambitie. 
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De heer Van Schie memoreert dat de heer Janssen in zijn eerste reactie heeft gezegd dat het college 
geen programma- maar een plunderbegroting heeft gepresenteerd. Dat maakt zijn fractie ongerust, 
met name over de noodzakelijke investeringen in de toekomst, bijvoorbeeld voor het ontsluiten van 
de kleine kernen en kleine steden. Als men ergens wil wonen, moet men er ook kunnen komen en hij 
maakt zich wat dit betreft zorgen over Rijnenburg. 
Spreker stelt enkele vragen over het landelijk gebied. 
- Wat de agrarische sector betreft: men heeft de demonstraties gezien en de waardering voor de 

agrariërs. Gaan de agrariërs in Utrecht de rekening betalen bij de vraag om ruimte? Worden 
agrariërs voldoende gewaardeerd? Er wordt natuurlijk gestreefd naar ecologische, economische, 
sociale, toekomstbestendige en duurzame landbouw. De implementatie van het coalitieakkoord 
roept dan vragen op. Worden de boeren straks door de landbouwcoaches tegen hun zin 
gestuurd naar maatregelen die wellicht veel kosten? Is het dan nog wel economisch? Hij vraagt 
hoe vrijblijvend de adviezen van de landbouwcoaches zijn en of het college kan toezeggen dat er 
alleen landbouwcoaches op het erf komen als de boer er zelf om vraagt. 

- Er wordt €50.000 aan de Voedselagenda uitgegeven zodat meer mensen lokale producten kopen, 
terwijl boerenbedrijven vooral vragen om goede bereikbaarheid van de klanten met de auto en 
de fiets voor de lokale markt. Wat doet het college daaraan? Wat is de verwachte productiviteit 
van natuurinclusieve landbouw? Ligt die lager dan de huidige productiviteit? Hij vraagt wat het 
betekent als boeren zonder subsidie duurder worden en het voedsel daardoor exclusiever moet 
worden. Ook vraagt hij wat de impact van dergelijke maatregelen op het klimaat is. Daar lijkt een 
beetje een tegenstrijdigheid in te zijn. 

- De grote uitdagingen liggen nu bij de PAS. Er zijn veel zorgen, met name hoe daar geld kan 
worden ingezet om het noodzakelijke beheer-, herstel- en verbeterplan uit te kunnen voeren. Is 
het mogelijk om alle middelen voor biodiversiteitsverlies ook in te zetten op dit onderdeel, het 
oplossen van de PAS-problematiek? 

- De Programmabegroting is nogal vaag. De VVD wordt daarom op een enkel punt concreet: de 
invasieve exoten. In de gemeente Bunschoten is men actief met de bestrijding van fonteinkruid. 
Bunschoten vraagt hulp van de provincie. Zijn GS bereid om de gevraagde €60.000 toe te 
zeggen? Flevoland geeft €180.000, Noord-Holland €100.000. Utrecht kan ook wat doen. 

 
Mevrouw De Man hoort de roep om concreetheid en ambitieniveau bij SP en CDA. Met een saldo van 
slechts 4% van de Programmabegroting is de vraag hoe hoog het ambitieniveau van het college ligt. 
Het wil de woningbouw versnellen en intensiveren met een proactieve hulp. Dit onderschrijft de 
VVD. Het college wil knelpunten oplossen. Volgens de VVD is er ruimte om te ontwikkelen en de 
fractie probeert dit meer concreet te maken: 
- de gemeente Lopik zou graag een pilotproject voor de uitbreidingsmogelijkheden buiten de rode 

contour willen draaien. De uitkomst, hoe maakt men gebruik van het afwijken van de rode 
contour, kan nuttig zijn voor alle gemeenten en kleine kernen die hiernaar op zoek zijn. Het zou 
ook concrete input voor de provincie geven.  

- De gemeente Rhenen heeft een identieke situatie en wil graag bouwen aan de westkant, bij 
Lijsterengh. Dit is een prachtige kans om hiermee te oefenen. 

Het college wil ook innoveren. Er gaat veel geld naar het voortzetten van het innovatieprogramma 
Fysieke leefomgeving. De VVD is het hiermee eens en heeft geschikte kandidaten: 
- de gemeente De Ronde Venen heeft een transportintensief bedrijf midden in een woonwijk en 

wil het daar graag weg hebben. Daarvoor in de plaats wil de gemeente tiny houses bouwen. Een 
innovatief initiatief. In Zeist waren onlangs 80 inschrijvingen voor 6 woningen.  

- de gemeente Woerden, De Voortuin I; dit project heeft een vindingrijke impuls nodig. Zij vraagt 
het college of het hier geld in wil steken. 

De tekst van de Programmabegroting is lastig te doorgronden, zeker voor nieuwe Statenleden. Zij 
complimenteert het college met de beantwoording van haar vraag over hoe alle programma’s en 
agenda’s in elkaar passen. Dat bracht helderheid en structuur. 
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Mevrouw Veen deelt mee dat D66 de volgende vragen heeft. 
- Programma 1: zij hoort graag of de gedeputeerde waarborgt dat delen van de provincie waar de 

Woondeal niet geldt, dezelfde inspanning krijgen. Hoe liggen de verhoudingen, hoe zorgt de 
gedeputeerde ervoor dat er geen discrepanties ontstaan in de inspanningen die worden geleverd 
in Woondealregio’s en niet- Woondealregio’s? Zij vraagt naar de stand van zaken bij de 
Woondeal Amersfoort. 

- Mét VVD, ChristenUnie, CDA en PvdA maakt D66 zich zorgen over de uitvoering van de 
woningbouwambities. Op pagina 32 staat dat de ambitie 10.000 woningen per jaar is. Op pagina 
33 staat dat er 7.000 woningen gebouwd worden in 2020. In 2020 is €6,4 miljoen beschikbaar en 
in de jaren erna ongeveer de helft. Zij is benieuwd hoe met de helft van het bedrag 10.000 
woningen gebouwd gaan worden in 2021. Hoe gaat de gedeputeerde die ambitie waarmaken? 

- Zij sluit zich aan bij GroenLinks: Utrecht is een Regenboogprovincie maar in de begroting komt dit 
niet naar voren.  

- De sociale agenda staat onder Bodem, water en milieu, GroenLinks gaf het al aan. Is het doel een 
sociale bodem, water en milieu? Zij hoort hierop graag een reactie van de gedeputeerde. 
 

De heer Hazeleger laat weten dat zijn fractie in de algemenere spreektekst zal terugkomen op het 
woord plunderbegroting. 
- De kleinere kernen worden op veel plekken in de begroting gemist, de PvdA sprak hier al over. 

Kern met Pit wordt genoemd, maar dit wordt georganiseerd door een private partij. 
- Tot zijn vreugde werden de landbouwcoaches weer genoemd, ook los van het asbestvraagstuk. 

Het is hem niet duidelijk hoe dit wordt gedaan. In de beantwoording van een vraag van de VVD 
las hij dat er een centraal punt voor komt. Hoe verhoudt zich dit tot de landbouwcoaches die al 
actief zijn in de regio Foodvalley, worden die breder ingezet of komt er een nieuwe invulling? 

- Het nieuwe AVP gaat in 2021 in. Worden de Staten betrokken bij de evaluatie van het oude AVP, 
zo ja, op welke manier? 

- Het IPO gaat een onderzoek doen naar alternatieve beheermethoden. ‘Vanwege de oplopende 
kosten van de tegemoetkoming faunaschade hogen wij de begroting vanaf 2020 op met 
€500.000 per jaar.’ Omdat de tegemoetkomingen in de faunakosten alsmaar stijgen wordt in 
IPO-verband samengewerkt aan een aangepast systeem waarbij de nadruk mogelijk meer op 
preventie komt te liggen. Hij vraagt zich af hoe dit gebeurt. 

- Bij het deel over de weidevogels mist het woord predatoren. Spreker vraagt hier aandacht voor. 
- Er is blijkbaar een nieuwe regiodeal in de maak. Een regiodeal Utrecht-Amersfoort is hem echter 

onbekend. Worden PS daarover, graag vooraf, geïnformeerd? €6 miljoen is een flink bedrag. 
- Bij het gedeelte over de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) mist zijn fractie concrete actie. 

Er worden programma’s en actieplannen gemaakt, maar het is onduidelijk wat er gedaan gaat 
worden en wanneer dit gebeurt. Dit mag fors sneller gebeuren. 

- Bij het onderdeel zoetwatervoorziening gaat het met name over het Groene Hart. Het is echter 
voor de hele provincie van belang om een strategische voorraad te hebben. 

- Er wordt gesproken over betaalbaar wonen. Hij vraagt wat ‘betaalbaar’ is.  
 
De voorzitter schorst de vergadering voor korte tijd om de gedeputeerden de gelegenheid te geven 
zich voor te bereiden op de beantwoording. 
De voorzitter heropent de vergadering.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot constateert dat er terechte vragen over PAS zijn gesteld. Deze middag 
wordt erover gesproken. De provincie heeft beleidsregels vastgesteld die op 11 oktober aanstaande 
in uitvoering gaan, waardoor de vergunningverlening voor een deel kan worden opgestart. 
Desgevraagd door mevrouw Hoek laat de gedeputeerde weten dat er de komende tijd meer 
duidelijkheid komt over de gevolgen van het stikstofbeleid. Dan zal duidelijker zijn of het op 
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onderdelen financiële gevolgen heeft. Die duidelijkheid is er nog niet en is dus niet in de begroting 
verwerkt. 
De heer Van Schie vroeg hoe ervoor gezorgd kan worden dat de projecten gerealiseerd worden. Het 
in de begroting bedoelde project Uiterwaarden Rijn/Lek is erop gericht om samen met de 
terreineigenaren kwaliteitsverbeteringen door te voeren op de biodiversiteit. Dit staat in principe los 
van de oude PAS-aanpak en de N 2000-gebieden. Waar dit samenvalt met Natura 2000, wordt dat 
meegenomen. Hoe meer natuur er de komende periode wordt gerealiseerd, hoe meer ruimte er is 
voor andere ontwikkelingen omdat de biodiversiteit in de provincie verbeterd wordt. 
De heer Van der Steeg vroeg naar de Lekdijk. GS zijn bezig met planvorming. Er is procesgeld 
beschikbaar gesteld in de voorbereidende fase om meekoppelkansen te kunnen realiseren. Bij de 
vergunningverlening speelt het wegvallen van de PAS. Bij dijkversterking speelt het veiligheidsbelang 
en bij ontwikkelingen in het kader van veiligheid is er meer ruimte om die door te laten gaan. 
Volgende maand komt de Waterrapportage naar de Staten met daarin de voortgang van de 
waterkwaliteit en de toestand van de waterlichamen. Hij geeft inzicht in de voortgang van de 
afgesproken maatregelen die nodig zijn om doelen te halen. Er is een uitvraag gedaan bij de 
waterschappen en de tussentijdse meetresultaten van begin 2019 gaven meer inzicht hierin. De 
Staten hebben dit ontvangen. Er is nu geen aanleiding om een nieuwe uitvraag te doen. De heer Van 
der Steeg gaf ook aan dat ecologie in water niet van de een op de andere dag verandert. 
De heer Van der Steeg wijst erop dat de Staten een stand van zaken van het maatregelenpakket 
ontvangen. Of is het ook inzicht in het behalen van de doelen? Hij is met name hierin geïnteresseerd. 
Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat de Waterrapportage om KRW-doelen gaat, om 
waterveiligheid en om waterkwaliteit. Het is de jaarlijkse rapportage van de vier waterschappen. 
De gedeputeerde vraagt om haar de motie van PvdD en VVD uit 2012 toe te sturen. Als dit 
meegenomen kan worden, is het logisch om dat te doen. 
Het onderwerp ecologisch beheer van wegen en vaarwegen komt terug in de commissie M&M. 
Mevrouw De Haan informeerde naar hoe de €22 miljoen voor de groene contour bijeengebracht 
wordt. Als dit op de manier gedaan wordt waarop nu de groene contouren worden ingericht, dan is 
daar €32 miljoen voor nodig.  Er vinden een tweetal pilots plaats in het kader van de agenda 
Duurzame landbouw met natuur. Die moeten inzicht geven in of dezelfde ecologische en 
biodiversiteitsdoelen ook bereikt kunnen worden op een goede manier, wellicht in een andere vorm. 
Dit kan weer inzichten geven in de financiën die daarvoor nodig zijn. Een brede club, de NMU, 
trambeherende organisaties en LTO, is hiermee bezig. 
De heren Hazeleger en Van Schie stelden vragen over de landbouwcoaches. De inzet van de 
landbouwcoaches is niet vrijblijvend. Het is een combinatie van aanjagen en niet vrijblijvende 
adviezen. Dit wordt in samenwerking met andere partners gedaan. Momenteel wordt gewerkt aan 
de opzet, als die klaar is zal de gedeputeerde de Staten erover informeren. De oproep wordt gedaan 
om de ervaring van andere provincies en waterschappen erbij te betrekken. Bij de kosten voor opzet 
en coördinatie is ervan uitgegaan dat jaarlijks 80 tot 100 bedrijven hier gebruik van maken. De 
bedoeling is dat het de agrariër helpt om de omslag te maken naar kringlooplandbouw of duurzame 
landbouw met een verdienmodel. De landbouwcoach is er ook voor bedoeld om de goede stappen 
met elkaar te maken.  
Op de vraag waarom er één coördinatiepunt is, antwoordt de gedeputeerde dat het prettig is om, op 
het moment dat een agrariër gebruik wil maken van de regeling, niet de hele provincie door te 
hoeven bellen om ermee aan de slag te kunnen gaan. 
De heer Van Schie bedoelde te vragen of er alleen landbouwcoaches op het erf komen als de boer 
daarom vraagt. 
Gedeputeerde Bruins Slot stelt dat het erf eigen grond is. Als men iemand niet op het erf wil hebben, 
dan wordt diegene niet toegelaten. Kan de heer Van Schie zijn vraag verder verduidelijken? 
De gedeputeerde zegt dat het niet vrijblijvend is. De heer Van Schie vraagt of een landbouwcoach 
aan de deur komt met een niet vrijblijvend advies of dat de landbouwcoach niet in de buurt komt als 
de boer dit niet wenst. 
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Het plan wordt geconcretiseerd. Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat uitgegaan wordt van één 
loket voor de ondernemer met doorverwijzing naar specifieke deskundigen, bijvoorbeeld met 
keukentafelgesprekken en ondernemersplannen, bijvoorbeeld het opzetten van een bedrijfsplan met 
derden. De overheid heeft geen instrumentarium om agrariërs te verplichten een gesprek aan te 
gaan. Er zullen wel verplichtingen liggen onder door de provincie verstrekte subsidies. Zij zegt toe de 
opmerking van de heer Van Schie mee te zullen nemen in de plannen. Als de plannen voorliggen, kan 
de heer Van Schie bekijken of de plannen een juiste mate van mensen stimuleren en motiveren 
hebben. Als de overheid geld investeert, mag daarvoor iets terugverwacht worden. 
De heer Hazeleger zou hier graag uitgebreider over doorspreken en vraagt of hierover een 
informatiebijeenkomst gerealiseerd kan worden met ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld uit Noord-
Brabant of Foodvalley. De plannen van de organisatie kunnen dan worden toegelicht. 
Gedeputeerde Bruins Slot vindt het een interessante suggestie. Dit zou gepland kunnen worden als 
het plan van aanpak er ligt of net ervoor zodat de input van de Staten kan worden meegenomen. 
 
De voorzitter zegt toe dat de griffie een belangstellingsregistratie over de landbouwcoaches zal 
houden. 
Gedeputeerde Bruins Slot vindt het een goed idee om een sessie te organiseren als daarvoor 
voldoende draagvlak is. 
 
Gedeputeerde Bruins Slot vervolgt de beantwoording van de vragen. 
Er is gevraagd naar duurzame landbouw met natuur. Er is een actieplan om te bekijken wat de 
opbrengst ervan kan zijn en hoe dit verder gaat in de toekomst. 
In het kader van de uitwerking van de voedselagenda wees de heer Van Schie erop dat 
bereikbaarheid van belang is. Dit aandachtspunt wordt meegenomen in het plan. 
Het fonteinkruid is geen invasieve exoot. In de commissie BEM is de gedeputeerde hier eerder op 
ingegaan. Het heeft te maken met het maaien van het gras in het Eemmeer. Hiervoor is een 
gemeenschappelijke regeling, de provincie maakt daar geen onderdeel van uit. Inmiddels vinden 
hierover ambtelijke gesprekken met Bunschoten plaats. 
De gedeputeerde meent dat, als de evaluatie van de AVP verder voorbereid is, het goed is om 
daarover met de Staten van gedachten te wisselen. Zij denkt na over de vorm waarin dit gebeurt. 
Er is een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade in het IPO. Eind 2019 wordt een besluit 
genomen over hoe wordt omgegaan met faunaschade, ook ten aanzien van de tegemoetkomingen. 
De verwachting is dat er een verschuiving plaatsvindt naar preventie. 
Bij het onderwerp weidevogels vraagt de heer Hazeleger aandacht voor predatoren. Die aandacht is 
er, binnen de mogelijkheden die de Wet natuurbescherming biedt. Predatoren kunnen ook 
beschermde soorten zijn, ontheffingen moeten juridisch houdbaar zijn. 
Wat de VAB betreft: vanuit de O-gen is een programmatische aanpak opgezet. Belangrijk daarbij is de 
uitvoering door gemeenten. Met pilots wordt een concrete aanpak ontwikkeld. De provincie 
adviseert hierin. 
Met de waterschappen wordt aan de zoetwatervoorziening gewerkt. Hiervoor is veel aandacht na de 
droogteperiode van 2018. Een voorbeeld is de Blauwe agenda in Utrechtse Heuvelrug. 
 
Enkele fracties hebben vragen gesteld over de Woondeal en de Regiodeal. Gedeputeerde Van 
Muilekom licht toe dat het ministerie van BZK een woondeal wil afsluiten met de regio’s. Het 
ministerie moet bekijken of dit ook met Amersfoort gebeurt.  
Het college bereidt een regiodeal voor die nadrukkelijk over de hele provincie gaat, met U10-
gemeenten en de Regio Amersfoort. Het moet niet alleen over de stad Utrecht gaan. In die regiodeal 
wordt een aantal specifieke onderwerpen tegen het licht gehouden, het is niet een generieke 
ondersteuning van de begroting van de provincie. Er is voor gekozen om de focus te leggen op ‘vitale 
wijken’. Op het moment dat de regiodeal meer concreet is, worden de Staten erover geïnformeerd. 
Op de vragen naar de 10.000 woningen en de 7.000 woningen in de begroting verwijst de 
gedeputeerde naar de ambitie van het college om de woningbouw te versnellen. De regels rond 
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stikstof zijn een probleem, maar ook is het zo dat de plannen voor waar nu gebouwd wordt in de 
crisistijd zijn opgesteld. 
De heer Suna vroeg naar het programma. Op basis van CBS-gegevens maakt het college inzichtelijk 
hoeveel woningen er gebouwd worden. Het type woningen wordt nog niet gemonitord. Het college 
heeft de ambitie uitgesproken dat er het komende jaar wordt geïnvesteerd in extra personeel op het 
gebied van wonen, juist op het gebied van monitoring. De gedeputeerde heeft er behoefte aan om te 
weten hoeveel woningen er in 2020 worden gebouwd en wat het percentage betaalbare woningen 
is. Dit zit dicht tegen de 50% aan. 
De provincie participeert in 25 projecten en wenst dat er veel meer woningen worden gebouwd. De 
woningen waarover op dit moment plannen worden gemaakt, zullen er pas over drie tot vijf jaar zijn. 
Er zijn enkele vragen over de financiën gesteld. De Actieagenda Wonen loopt volgend jaar af. In de 
begroting staat dan ook een reserve van ongeveer €3,4 miljoen voor 2019/2020. Voor de zomer van 
2020 wordt het programma geëvalueerd. Het college zal dan met een voorstel naar de Staten 
komen. Het college wil meer geld besteden aan de woningmarkt. In de PM-post van de begroting 
staat een bedrag opgenomen van €4,2 miljoen. Op dat moment wordt besproken hoeveel geld 
hieraan toegevoegd zal worden. De Staten hebben natuurlijk budgetrecht. 
De afgelopen maanden heeft minister Hoekstra aangegeven dat er miljarden vanuit het Rijk 
beschikbaar komen. De gedeputeerde ziet het als zijn opgave om ervoor te zorgen dat er een zo 
groot mogelijk bedrag naar de provincie Utrecht komt. De provincie zelf heeft het beste zicht op 
waar projecten in de knoei komen of waar meer geld nodig is. 
Het CDA heeft behoefte aan meer concreetheid over waar er wordt gebouwd en of er aandacht aan 
doorstroming wordt besteed. In het kader van de Omgevingsvisie is nadrukkelijk tegen gemeenten 
gezegd dat de provincie meer naar een regionale programmering wil: waar wordt gebouwd, welk 
type woningen wordt gebouwd, aandacht voor doorstroming. Bepaalde regio’s en gemeenten zullen 
meer woningen wensen en behoefte hebben aan oplossingen voor dak- en thuislozen. Het 
programma wordt met de gemeente zo concreet mogelijk opgebouwd. 
De gedeputeerde verstaat onder ‘betaalbaar wonen’ sociale huur en middensegment (€700 - €950 
huur). Gedeputeerde Van Essen zal ingaan op het faciliteren van kleine kernen in het bouwen. 
De heer Schipper vroeg naar de CETA, een extra belasting voor de woningcorporaties. In de Staten is 
onlangs een motie aangenomen over de verhuurdersheffing. Er zijn corporaties die meer financiële 
ruimte nodig hebben om meer betaalbare woningen te bouwen. Dan moeten niet op een andere 
manier andere belastingen geheven worden die dit tegengaan. 
De heer Schipper wijst erop dat het CETA-verdrag het mogelijk maakt dat als men ontwikkelaars 
belemmert in hun winstmogelijkheden, bijvoorbeeld door lokaal beleid op het gebied van 
huurmatiging (dan wordt nog niet eens gesproken over de corporaties) er claims kunnen komen. De 
SP vindt dat geen goed idee. In november stemt de Tweede Kamer over ratificatie van het verdrag. 
Raadt het college Den Haag aan om dit niet te tekenen omdat men de provincie daarmee in de 
vingers snijdt? 
Gedeputeerde Van Muilekom vraagt of de SP ermee instemt dat hij op een later tijdstip terugkomt 
op dit punt. Het is niet voor iedereen duidelijk wat CETA inhoudt en hoe er invloed op uitgeoefend 
kan worden.  
De heer Schipper gaat hiermee akkoord. Er is nog maar een maand tijd. Hij stelt voor dat de SP de 
vragen indient en dat die op korte termijn beantwoord worden. 
Gedeputeerde Van Muilekom stemt hiermee in. 
 
Gedeputeerde van Muilekom vervolgt zijn beantwoording van de vragen over de sociale agenda. 
De sociale agenda hoort thuis in alle programma’s. De sociale agenda moet ook gaan over andere 
kwetsbare groepen en moet een relatie hebben met wonen, mobiliteit, misschien wel met sport en 
de energietransitie. Over de invulling van de agenda wordt later met de Staten gediscussieerd. De 
andere gedeputeerden geven ook invulling aan de sociale agenda in hun programma’s. 
Mevrouw Veen vindt dit onvoldoende onderbouwing van waarom het in Programma 3 staat en niet 
onder bestuur. Dat beslaat ook veel onderwerpen. 
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Gedeputeerde Van Muilekom is het hiermee eens. 
 
De heer Suna vroeg om meer betaalbare woningen op de vliegbasis. Gedeputeerde Van Muilekom 
stelt dat het economisch beter gaat, maar dat men zich hier strak aan het programma moet houden. 
Dit met het oog op de uitgaven die daar zijn gedaan en de opbrengst die gegenereerd moet worden. 
Er moet ook rekening gehouden worden met de afwikkeling van de bodemsanering. Misschien gaat 
het economisch over drie, vier jaar weer minder goed. 
 
Er zijn meerdere vragen gesteld over de doelen, de doelenboom en de indicatoren. Die zouden 
scherper kunnen en beter afgestemd worden op het coalitieakkoord. Gedeputeerde Van Essen vindt 
dat herkenbaar. Hij heeft ook geschreven dat de opbouw van doelenbomen en de indicatoren tegen 
het licht gehouden zullen worden bij de kadernota van 2020. 
Het kwam zowel in de vergadering als bij technische vragen aan de orde: er zijn wel veel 
programma’s en agenda’s. Het is goed om te horen dat de beantwoording meer duidelijkheid heeft 
gebracht, de Staten moeten hierin ook meegenomen worden. Het IFL en IGP lopen eind 2019 af en 
zullen worden geëvalueerd. Er moet gesproken worden over de invulling hiervan, dit wordt aan de 
Staten voorgelegd. De gedeputeerde stelt voor om, ter voorbereiding hierop, eind 2019 of begin 
2020 een informatiesessie te plannen over de verschillende programma’s en de samenhang ertussen. 
De concrete voorbeelden kunnen dan gedeeld worden. Zo heeft het IGP toegevoegde waarde bij 
casussen als zalmsteken en de N411 bij Bunnik. Het IGP had een apart budget maar dit wordt 
ondergebracht bij de algemene middelen omdat GS van mening zijn dat het niet wenselijk is om 
hiervoor een aparte pot te hebben. 
De heer Schipper vroeg naar uitbreiding van ruimte op het Science Park. Een uitbreiding moet 
voldoen aan het ruimtelijk beleid van de provincie, aan de PRS/PRV. Er komt een Omgevingsvisie en - 
verordening waarin kaders staan waaraan ook een ontwikkeling op Science Park moet voldoen. Het is 
de insteek van de gemeente om binnen de rode contour ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit past 
binnen het provinciale beleid. Later deze dag is er een werkbezoek aan het Science Park waar de 
uitdagingen in relatie tot de rode contour bekeken en besproken kunnen worden. 
Meerdere fracties stelden vragen over de indicator ‘95% van de plannen zonder zienswijzen’. Dit 
betekent dat in 95% van de gevallen de provincie tevoren zo goed met gemeenten in gesprek is 
geweest, dat er geen zienswijze ingediend hoeft te worden. De gedeputeerde hoopt en verwacht dat 
met de nieuwe werkwijze van de Omgevingsvisie nog vaker voorkomen kan worden dat de provincie 
zaken met een zienswijze moet rechtzetten. 
GroenLinks vraagt om meer concrete doelen voor duurzaam bouwen. Dit is ook het streven. Als het 
gaat om de bestaande bouw, dan valt het binnen de warmtetransitieplannen die gemeenten moeten 
opstellen, ook in het kader van het Klimaatakkoord. In het nieuwe Energieprogramma zal 
verduurzaming van bestaande bouw een belangrijk speerpunt zijn. Wat de nieuwbouw betreft, is er 
tijdens het gesprek over de nieuwe systematiek rond rode contouren ook gesproken over criteria 
voor locaties. Hier kan een criterium als energie in opgenomen worden. Als het gaat om 
transformaties of binnenstedelijke projecten waar de provincie aan meebetaalt, dan zijn er ook 
mogelijkheden om extra eisen te stellen. 
De heer Weyers vroeg waarom het college zich bij woningbouw zo sterk richt op openbaar vervoer. 
Die prioritering past bij het Koersdocument dat de Staten hebben meegegeven voor de 
Omgevingsvisie. Als er nog meer gebouwd wordt in de dichtstedelijke regio, dan is het noodzakelijk 
voor een goede bereikbaarheid en een gezonde leefomgeving dat de meeste nieuwe mobiliteit met 
het openbaar vervoer of nog liever met de fiets gebeurt. Dit is een uitgangspunt. 
Op de vraag of er niet meer ondergrondse verbindingen kunnen komen antwoordt de gedeputeerde 
dat dit absoluut niet uitgesloten wordt. De provincie is in het kader van U Ned in gesprek met het 
Rijk. In Leidsche Rijn is sinds vijf jaar een snelweg ondergronds. Dit geeft een kwaliteitsimpuls voor de 
omgeving en biedt ruimtelijk enorme mogelijkheden. Het is prijzig en kan alleen als er andere 
partners zijn, bijvoorbeeld het Rijk of misschien EU-fondsen. 
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De heer Weyers stelt dat er altijd lage facturen richting het Rijk gingen voor dit soort 
mobiliteitsoplossingen in vergelijking met Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Hij steunt een wat 
hogere factuur. Het college sluit ondergrondse verbindingen dus niet expliciet uit, het is denkbaar. 
Gedeputeerde Van Essen bevestigt dat het denkbaar is. Het Rijk is erbij nodig. Binnen U Ned wordt 
bekeken welke oplossingen op korte, middellange en lange termijn nodig zijn. Het zou daar zijn 
beslag in kunnen krijgen. Er wordt dit najaar toegewerkt naar een BO MIRT. Op 4 oktober zijn zes 
Kamerleden op bezoek geweest om de opgave van de regio onder de aandacht te brengen en ervoor 
te zorgen dat investeringen voor de ambities op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, met 
name de combinatie daartussen en een gezonde leefomgeving, mogelijk worden. Gezien de krappe 
budgetten bij het Rijk is dat een uitdaging. 
VVD en PvdA vroegen naar de systematiek van de kleine kernen. Hier is eerder in een 
informatiesessie over gesproken. Dit wordt uitgewerkt, ook met gemeenten wordt gesproken over 
de systematiek. Er zijn regiodialogen geweest waar dit punt aan de orde is geweest. De systematiek 
wordt in het algemeen door hen onderschreven dus dit wordt verder uitgewerkt. Eind 2019 komt 
daar een Statenvoorstel over. Het college is voornemens om volgend jaar te beginnen met de 
regionale programmering. De genoemde gemeenten hebben zich met het verzoek niet gemeld bij de 
gedeputeerde, dit moet eerst gebeuren. Het college staat welwillend tegenover wensen om eerder 
met de systematiek aan de slag te gaan en zal bekijken hoe dit mogelijk is binnen de gegeven kaders. 
Woerden en De Voortuin I werd genoemd. De gedeputeerde is in gesprek met de gemeente 
Woerden in het kader van de zeven gemeenten met de bedrijventerreinen. Met de gemeente wordt 
gezocht hoe, binnen de beperking van de PAS, stappen kunnen worden gezet. Hier speelt de 
discussie over schuifruimte. De wethouder heeft toegezegd om voorstellen nader uit te werken en er 
bij de provincie op terug te komen. De gedeputeerde wacht dit af. 
 
De heer Van der Steeg herinnert aan zijn vraag over de KRW-doelen, zijn vraag was of dit ook binnen 
de financiële kaders gebeurt. Denkt de gedeputeerde extra geld nodig te hebben? De PvdD zou 
daaraan meewerken. Zijn fractie is enthousiast over de ambitie maar twijfelt of dit haalbaar is binnen 
de huidige financiële kaders. 
 
Mevrouw Veen meent dat twee vragen niet helemaal beantwoord waren. 
Wat doen GS om discrepantie in de provincie te voorkomen op het gebied van wonen? 
Zij vraagt wat er gaat gebeuren met het gebrek aan regenbogen in de begroting. 
 
Mevrouw Vrielink sluit zich aan bij de laatste opmerking van mevrouw Veen.  
Haar fractie overweegt om een amendement in te dienen voor het verplaatsen van de sociale agenda 
naar Programma 7. Zij vraagt welke fracties dit steunen of mede willen indienen. 
 
De heer De Harder wijst op twee vragen die niet beantwoord zijn. 
Moeten de indicatoren voor de RUD niet meestijgen met de toenemende prestaties van de RUD? 
De indicator voor het Programma Externe veiligheid zou op 100% moeten worden gezet. 
 
De heer Hazeleger meent dat er geen reactie is gekomen op de volgende punten.  
- Kern met Pit wordt georganiseerd door een private partij. 
- Worden de Staten betrokken bij de evaluatie van de oude AVP? 
- Wat is de nieuwe regiodeal? 
- Bij de vraag over de VAB ging het antwoord over de natuurinclusieve landbouw. 
- Wat is ‘betaalbare’ woningbouw? 
Op welke termijn kan de informatiebijeenkomst over de landbouwcoaches georganiseerd worden? 
De voorzitter herinnert eraan dat gedeputeerde Bruins Slot heeft geantwoord dat eerst het een en 
ander moet worden afgewacht. 
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Gedeputeerde Bruins Slot heeft de vraag over de AVP beantwoord. Het lijkt haar goed om de 
Statenleden te vragen naar hun ervaringen met de AVP en dit mee te nemen naar 2020. Het zou dus 
niet een aparte informatiesessie zijn.  
Op de vraag over de VAB heeft zij aangegeven dat O-gen hiermee bezig is. Er zijn concrete projecten. 
Er is geen extra geld gereserveerd voor de KRW-doelen. De waterschappen voeren de KRW-
maatregel uit. Er is wel al extra geld uitgegeven voor het verbeteren van de waterkwaliteit, daarvan 
kan een deel nog besteed worden. De nieuwe planronde van 2021-2017 wordt voorbereid. De 
uitkomsten geven aan of het haalbaar of wenselijk is dat de provincie extra geld beschikbaar stelt. In 
de loop van 2020 wordt dit duidelijk. 
 
Volgens gedeputeerde Van Muilekom bestaat het beeld dat het college slechts op enkele gemeenten 
gericht is. De Actieagenda Wonen is voor alle Utrechtse gemeenten. Alle gemeenten kunnen de 
provincie vragen hen te helpen. Soms is er een tekort aan capaciteit of aan deskundigheid, een tekort 
aan expertise om partijen bij elkaar te brengen, een tekort aan middelen en dan helpt de provincie 
met garantstellingen. Een regiodeal is iets bijzonders, gericht op een specifiek thema. Het ministerie 
van BZK wil nadrukkelijk iets met ‘vitale wijken’ gaan doen. De provincie werkt dit uit voor meerdere 
gemeenten waar achterstanden in de wijken zijn en waar transformatie hard nodig is.  
Het is nog onduidelijk waar het geld van het Rijk voor woningbouw terechtkomt. De provincie heeft 
de intentie om alle gemeenten in de provincie aan bod te laten komen. 
De heer Hazeleger vroeg naar de kleine kernen. Er is het programma Binnenstedelijke ontwikkeling 
en wonen. Dit is ook beschikbaar voor kleine kernen met bijvoorbeeld transformatieopgaven of 
woningbouwopgaven en waarbij ondersteuning nodig is. Deze onderwerpen zijn een verbreding van 
het programma. Er komt een evaluatie waarbij gekeken wordt naar hoe dit versterkt kan worden. 
Ook worden hier meer financiële middelen voor beschikbaar gesteld. 
Utrecht is een Regenboogprovincie. Is het de wens dat de provincie meer gemeenten verzoekt om 
een Regenbooggemeente te worden? 
Mevrouw Veen meent dat een Regenboogprovincie zich ook hiernaar moet gedragen. Zij mist dit. 
Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat dit punt uitgewerkt zal worden in de sociale agenda. Er 
wordt nagedacht over wat hiermee wordt gedaan. Gemeenteraden willen zelf uitspreken of ze een 
Regenbooggemeente willen zijn. De provincie kan dit wel stimuleren. 
De gedeputeerde is benieuwd naar de inhoud van het amendement over de sociale agenda. 
 
De heer Hazeleger herinnert aan zijn vraag over de regiodeal, hoe worden de Staten hierin 
meegenomen en erover geïnformeerd? 
Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt dat het college tijdig, als de plannen meer duidelijk zijn, de 
Staten hierin wil meenemen. Het is duidelijk hoe nauw de Staten hierbij betrokken willen zijn. 
De voorzitter trekt de conclusie dat de Staten nog op de hoogte gesteld worden van hoe zij hierover 
geïnformeerd worden. De griffie zal dit punt bewaken. 
Gedeputeerde Van Muilekom vult aan dat tijdens het werkbezoek aan Woerden breed ingegaan 
wordt op de vraag wat in de hele provincie wordt gedaan op het gebied van wonen, wat het heeft 
opgeleverd. In het boekje Actieagenda Woningmarkt is veel informatie te vinden, dit is te verkrijgen 
bij de gedeputeerde. 
 
De voorzitter adviseert de ChristenUnie om de vraag over de indicatoren van de RUD in de commissie 
BEM aan gedeputeerde Schaddelee wil stellen. 
 
3. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering van de vakcommissie en dankt ieder voor de aanwezigheid.  


