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1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Zij licht toe dat in deze Staten brede
commissievergadering één onderwerp wordt besproken t.w. de Zomernota. Dit is een nieuw product in
de P&C en daarom heeft er hedenmorgen in de FAC al een technische bespreking plaatsgevonden ter
evaluatie van het instrument. In deze vergadering wordt de Zomernota inhoudelijk besproken.
Vooraf is de gelegenheid geboden om technische vragen en de eerste termijn in te dienen. Daarop is een
reactie ontvangen vanuit GS. Gedeputeerde Strijk zal vooraf een korte aftrap doen. Ook andere
gedeputeerden willen mogelijk in eerste termijn nog een en ander aan de schriftelijke beantwoording
toevoegen.
Daarna volgt een tweede termijn waarbij spreekster verzoekt eveneens te reageren op de motie van D66
‘Arbeidsmarkt in actie’. GS krijgen tenslotte de gelegenheid daarop in tweede termijn te reageren.
Spreekster stelt vast dat wordt ingestemd met deze procedure.
Zij geeft vervolgens gedeputeerde Strijk het woord voor een mededeling.
Gedeputeerde Strijk deelt mede dat het huidige wagenpark bijna aan het einde van haar economische
levensduur zit. Omstreeks het tweede kwartaal van 2021 zijn de auto’s vijf jaar oud. Dat is ook technisch
het moment dat de auto’s aan vervanging toe zijn. Er is een aanbestedingstraject gestart waarvan het
proefrijden in een aantal auto’s onderdeel uitmaakt. De auto ’s waarin wordt proefgereden zijn allen
volledig elektrisch.
De heer De Brey informeert of dit auto’s zijn die ook vehicle-to-grid kunnen omdat dit iets is waar de
provincie Utrecht om bekend staat.
Gedeputeerde Strijk zegt toe dit te zullen bespreken met diegene in de organisatie die de aanbesteding
regelt.
De heer Van den Dikkenberg informeert of er een clausule in zit dat de desbetreffende auto’s in
Nederland worden geproduceerd.
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat dit voor zover hij weet niet een criterium is bij de auto die wordt
gezocht en de verschillende merken waarin nu wordt proefgereden.
Desgevraagd door de heer Dercksen antwoordt spreker dat dit bedrijfsvoering betreft en dit derhalve als
zodanig door GS wordt afgehandeld. Er rijden nu auto’s waarin de CvdK en de gedeputeerden worden
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gereden. Daarvoor hebben de Staten in de Begroting kapitaalslasten vastgesteld. Op het moment dat de
auto’s technisch op zijn biedt dat bedrag ruimte om naar een vervangende auto te kijken.
Desgevraagd door de heer De Droog antwoordt spreker het om totaal drie auto’s gaat.
De heer Boswijk geeft aan dat de Staten wel mogelijkheden hebben om eisen te stellen. Hij memoreert
dat bij de vorige aanbesteding een motie is ingediend door de Staten met een waslijstje aan
duurzaamheidseisen. Daar kwam de huidige Volvo uit. Niet alle partijen waren het er overigens mee eens
dat dit de meest duurzaamste auto was.
TER BESPREKING
2. SV Zomernota
De voorzitter deelt mede dat gedeputeerde Van Essen verhinderd is vanwege een IPO
Bestuursvergadering; gedeputeerde Strijk vervangt hem bij voorkomende vragen.
Zij geeft vervolgens gedeputeerde Strijk het woord voor een korte aftrap.
Gedeputeerde Strijk memoreert dat dit de eerste keer is dat de Staten de Zomernota ontvangen met de
stand van zaken per 31 mei 2020.
De Zomernota is tot stand gekomen in een fase waarin in de organisatie ook werd gewerkt aan een
heleboel andere producten (twee Jaarrekeningen, de Doelenboom, de Kaderbrief). Dat is af en toe
zichtbaar in de voorliggende nota. In het licht van het vorenstaande verheugt het hem dat de Zomernota
er ligt. Zoals het er nu uitziet zal de provincie volgend jaar in een regulier traject komen en zullen dit soort
P&C stukken veel meer op hun eigen merites kunnen worden beoordeeld.
In de Zomernota worden 9 programma’s toegelicht, 46 beleidsdoelen waarvan 29 op groen staan en bij
16 door het College wordt gemeld dat zaken niet lopen volgens de planning zoals bij de Begroting is
bedacht. Die worden in de verschillende teksten toegelicht.
Er is van start gegaan bij een Begroting waar een positief saldo van baten en lasten was geprognosticeerd.
De Begroting hield op het eind naar verwachting € 6,6 mln. over. De inschatting in deze
Bestuursrapportage is dat dit bedrag iets hoger zal uitpakken t.w. € 12,3 mln. Daarin is echter een aantal
zaken niet meegenomen waarop spreker later nader terugkomt.
Bij het horen van dit cijfer, hetgeen puur een financiële analyse betreft, wees een aantal partijen erop dat
de verschillen die daarachter schuilgaan groter zijn. De lasten gaan omhoog en geprognosticeerd wordt
dat er meer wordt uitgegeven en dat er minder baten zullen zijn. Dat leidt tot een verschil van ca. € 18
mln. Toch wordt gekomen tot een positief bedrag omdat een aantal van die lasten wordt betaald door
onttrekking uit reserves. In de verschillende programma’s wordt dat toegelicht. Bij Fiets is bv. duidelijk
zichtbaar dat er soms gelden net op het eind van 2019 ontvangen zijn die in 2020 tot aanwending leiden
en dan zit het tussentijds even in een reserve.
Wat nog niet is meegenomen in deze cijfers, zoals ook in het Statenvoorstel staat, is de realisatie van de
arbeidskosten; de salarissen die worden uitgegeven. Daar wordt op zich een onder-uitputting verwacht.
Gecalculeerd was dat er 100 fte bij zouden komen gedurende het jaar en die procedures duren langer
waardoor op de post salarissen wordt overgehouden; aan de andere kant is er tussentijds dan vaak
ingehuurd waardoor de post inhuur derden toeneemt. De precieze doorrekening daarvan zal bij de
slotwijziging worden gegeven die de Staten in november/december tegemoet kunnen zien.
Vijfheerenlanden is eveneens nog niet verwerkt. De provincie is nog in gesprek met Zuid-Holland. Aan het
ministerie van BZK is gevraagd om daarin mee te kijken omdat het anders te lang gaat duren.
Tot slot is de afrekening van de accountantskosten nog niet in deze cijfers opgenomen. Het is wel zo dat
er wordt gemeld dat er een post onvoorzien is waaruit de accountantskosten naar verwachting betaald
zouden moeten kunnen worden.
In het Statenvoorstel wordt overigens gemeld dat er twee integriteitsmeldingen zijn geweest. Die worden
toegelicht in de rapportage.
Er zijn twee toezeggingen afgedaan. Daarover zijn hedenmorgen in de FAC echter aanvullende vragen
gesteld. Spreker gaat ervanuit dat die toezeggingen blijven staan totdat er vervolg is geweest is de FAC.
Een belangrijk voorstel in het SV is dat het College vraagt om een deel van de middelen die lijken over te
blijven weer te reserveren voor een intensivering in het programma Economie. Dat heeft te maken met
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Corona flankerend beleid. Het gaat om € 750.000 om op in ieder geval het arbeidsmarktbeleid ook in de
tweede helft van het jaar een aantal zaken te kunnen aanpakken. Het budget Economie is eigenlijk al
uitgeput doordat een aantal zaken door Corona naar voren is gehaald; een pilot met mensen die opleiding
zoeken in de techniek en vouchers voor MKB-bedrijven die door Corona voor strategische vragen komen
te staan.
Er worden in de Zomernota eveneens veel zaken beschreven die meer raken aan de risico’s die worden
gezien of uitdagingen die op de provincie afkomen. Het beeld dat de laatste vijf maanden naar voren
komt betreft de grote onzekerheid over het OV; voor dit jaar weliswaar financieel gedekt met een
bijdrage van het Rijk maar nog onzeker voor het jaar 2021. Dat zijn onzekere posten. Hoe gaat de reiziger
zich gedragen? Ook de problemen in de culturele sector ziet de provincie nog steeds als een groot risico.
De oplopende werkloosheid die gaat ontstaan bij het bedrijfsleven is een risico voor de provincie. De
stikstofproblematiek die ook goed wordt toegelicht in het programma. De problemen met de
vergunningverlening. De Omgevingswet die is uitgesteld en dat terwijl de grotere transities
klimaatverandering, bodemdaling, de circulaire samenleving, de verdeling van de schaarse ruimte en de
Energietransitie gewoon doorgaan.
Samenvattend: de Zomernota geeft een stand van zaken per 31 mei. Veel zaken gaan goed maar een
aantal zaken is ook complex geworden. Dat wordt uitgebreid beschreven in het stuk.
Financieel leidt dit tot een wat hoger saldo van baten en lasten geprognosticeerd dan eerder werd
gedacht.
De heer Eggermont informeert, onder verwijzing naar de technische vraag/opmerking van het CDA ter
zake, of de discussie zich nu met name toespitst op 2020 of op alles dat in de Zomernota staat inclusief
zaken die normaal in een Kadernota hadden gestaan.
Gedeputeerde Strijk geeft aan dat de Staten in principe zelf bepalen wat zij willen bespreken.
Bij deze tussentijdse rapportage gaat het in zijn visie met name om wat de provincie in het jaar 2020 nog
extra wil doen, wat moet worden bijgestuurd en wat niet meer kan worden gedaan. Daarover wordt
richting de Staten gerapporteerd.
Spreker kan niet ontkennen dat er in een tussentijdse rapportage soms zaken naar voren komen die
invloed zullen hebben op het jaar of jaren daarna.
De Staten nemen in PS een besluit waaruit zij Begrotingswijzigingen zien voortkomen; die hebben alleen
betrekking op 2020.
Gedeputeerde Schaddelee memoreert dat collega Strijk zojuist de spannende situatie rond OV al even
heeft aangestipt. Spreker tracht de Staten daarin steeds zo veel mogelijk mee te nemen. De vragen
daarover in het kader van de Zomernota zijn zo goed mogelijk beantwoord. Overigens komt spreker
daarover nog nader te spreken in de commissie M&M. Het gaat om een onzekerheid die de provincie het
gehele jaar met zich meeneemt maar die voor dit jaar financieel is gedekt door het Rijk.
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan dat gedeputeerde Strijk in haar visie een prima inleiding op
hoofdlijnen heeft gehouden. Geprobeerd is de vragen zo adequaat mogelijk te beantwoorden.
CvdK Oosters deelt mede dat hij niets heeft toe te voegen aan inleiding van gedeputeerde Strijk.
De voorzitter geeft vervolgens de commissie in tweede termijn het woord.
De heer De Brey merkt op dat hard is gewerkt aan de Zomernota en de tijdige beantwoording van de
vragen, waarvoor hij namens de VVD zijn waardering uitspreekt.
In aanvulling op de technische vragen verzoekt de VVD om meer verduidelijking ten aanzien van
Economie. Op dit moment is sprake van een indicator die de aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt volgt en m.n. op het tekort door pre Corona. Geïnformeerd wordt of de provincie wel
voldoende inzicht heeft in wat er tijdens- en post Corona gebeurt i.c. als de werkloosheid in een bepaalde
sector, die niet in die vorige indicator zat, enorm stijgt.
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Bekend is dat in de zorg veel meer personeel nodig is. De vraag is of de provincie in staat is om daar
nieuwe aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt op te sporen en eventueel beleid.
De Zomernota geeft een beeld tot 31 mei 2020 dus een goede twee maanden inclusief Corona. Toch
staan veel bolletjes op groen en oranje. De VVD had daar meer rode bolletjes tussen verwacht. Verzocht
wordt om een nadere toelichting. OV, cultuur en werkloosheid zijn drie zaken die echt door Corona zijn
geraakt maar ook op dossiers zoals stikstof en Omgevingswet had de VVD rood of in ieder geval een
dieper oranje bolletje verwacht.
Mevrouw Groen sluit zich aan bij de waarderende woorden.
Zij geeft aan dat een aantal vragen van GroenLinks in eerste termijn nog niet is beantwoord.
Als naar Corona wordt gekeken en het gehele vraagstuk daaromheen ziet GroenLinks wel een aantal meekoppelkansen bv. in de woningmarkt. Daarbij denkt GroenLinks o.a. aan het anders inzetten van
leegstaande panden; zaken die nu misschien ook niet meer opgevuld gaan worden de komende jaren.
Wellicht is daar meer mogelijk dan wat de provincie tot nu toe heeft gezien.
GroenLinks acht voorts van belang om aan te stippen dat deze periode voor iedereen heel zwaar is. Er zijn
veel mensen die ook psychisch behoorlijk zijn geraakt door het feit dat ze nu veel binnen zitten, in hun
omgeving moeten blijven, feitelijk constant opgesloten zijn in huis of afgesneden zijn van samenwerking.
In het kader van brede welvaart is dat eveneens iets dat de aandacht verdient. GroenLinks pleit ervoor te
kijken hoe de provincie dat mee kan nemen.
Meer in algemene zin heeft GroenLinks vragen gesteld over de verbetering van de financiële functie en de
organisatie. Geïnformeerd wordt naar de stand van zaken.
Refererend aan de motie van D66 en de mee-koppelkans in het kader van werkloosheid begrijpt
GroenLinks dat er geld wordt vrijgemaakt voor omscholing en onderwijsvouchers. De vraag is of de
provincie daar zelf een fonds voor moet oprichten of dat zij vooral reeds bestaande initiatieven moet
gaan ondersteunen. GroenLinks heeft begrepen dat er binnen de EBU al iets loopt ten aanzien van
onderwijs en arbeidsmarkt. GroenLinks vraagt zich of het niet handiger is om daarbij aan te sluiten en
vanuit die hoek te kijken hoe de zij daaraan kan bijdragen. D66 is benieuwd hoe het College hier en tegen
de motie van D66 aankijkt.
De heer Dinklo deelt mede dat FvD zich in grote lijnen aansluit bij het betoog van de VVD.
In het begin staat dat de functie van de Zomernota is om te bekijken of de beleidsdoelen zullen worden
gehaald dan wel waar nodig moeten worden bijgestuurd. Op grond van het vorenstaande heeft FvD zich
eveneens verbaasd over het feit dat niet meer bolletjes op rood staan.
Een voorbeeld waarover FvD vragen heeft gesteld is het Festivalbeleid. Het is eenieder bekend dat
festivals worden uitgesteld of zelfs niet doorgaan dit jaar; toch staat het op oranje, terwijl FvD zich kan
voorstellen dat dit rood moet zijn.
Begrepen wordt dat sommige zaken vanwege Corona niet kunnen worden gehaald. De indruk bestaat dat
de Zomernota zich richt op het uitgeven van geld. De vraag is echter of het doel is gehaald als het geld is
uitgegeven. FvD heeft er behoefte aan gerapporteerd te worden over welke doelen zijn gehaald en vraagt
zich af waarom niet kan worden gezegd dat een doel niet wordt gehaald.
Een ander voorbeeld waarover FvD vragen heeft gesteld is de 125 ha grond die moet worden aangekocht.
Onduidelijk is of dit nu wel of niet wordt gehaald.
Samenvattend merkt spreker op dat FvD op alle terreinen veel meer rode bolletjes had verwacht hetgeen
zij goed had begrepen in deze Corona tijd.
Op grond van het vorenstaande vindt FvD het lastig om deze Zomernota te interpreteren en daarover een
oordeel te geven.
Op blz. 50 van de Zomernota staat dat het hele subsidiebedrag voor de restauratie van de Domtoren ten
laste van 2019 is gebracht waardoor het begrote bedrag ad € 2 mln. voor 2020 vrijvalt. Geïnformeerd
wordt waarom dit bedrag niet kan worden aangewend voor bv. de restauratie van de kades.
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer Dercksen geeft spreker aan dat FvD
ervoor pleit de € 2 mln. niet te laten terugvloeien naar de Algemene Middelen maar aan te wenden voor
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het Erfgoed. Indien in dat kader de restauratie van de kades een van de opties is, heeft FvD daar op zich
geen moeite mee.
De heer Boswijk sluit zich aan bij de waarderende woorden.
De extra steun die wordt uitgetrokken voor het MKB verheugt het CDA.
Het CDA heeft er alle vertrouwen in dat de kleuren van de bolletjes kloppen maar heeft begrip voor de
geuite zorg door o.a. de VVD. Het CDA is benieuwd naar de reactie van het College.
Vandaag is duidelijk geworden dat door de twaalf provincies een herstelplan is aangeboden aan
staatssecretaris Keijzer. Dit verheugt het CDA omdat zij van mening is dat de provincie heel dicht bij de
lokale economie staat en daarin een goede rol kan spelen. Geïnformeerd wordt naar de invulling daarvan
en hoe dat zich verhoudt tot de Zomernota.
De heer Eggermont informeert, onder verwijzing naar de door het CDA gestelde technische vragen ter
zake, of het CDA niet van mening is dat in de Zomernota opgenomen zaken die feitelijk in de Kadernota
thuishoren niet beter in een afzonderlijk SV naar voren gebracht hadden kunnen worden zodat de
Zomernota zich zou beperken tot het jaar 2020.
De heer Boswijk merkt op dat de SP een terecht punt aansnijdt. Het CDA heeft hiermee geworsteld bv. als
het gaat om het initiatiefvoorstel familiebedrijven waaraan invulling is gegeven. Bij het CDA leeft de vraag
hoe daaraan continuïteit wordt gegeven. Bekend is dat de eerste pilot goed is gegaan en voor de tweede
pilot veel animo is. Voorts is bekend dat de meerderheid van de Staten dit punt destijds eveneens
belangrijk vonden. In Corona tijd is al aangetoond dat het MKB en in het bijzonder familiebedrijven heel
belangrijk zijn in herstel. De vraag is of in dit kader op dit moment moet worden gekomen met een motie
om hieraan een structureel karakter te verbinden. In die zin is het CDA eveneens benieuwd naar het
antwoord van het College over de status van de Zomernota.
De heer Dercksen vestigt de aandacht op het geval van valsheid in geschrifte bij de aanvraag van subsidie.
De PVV schrikt daarvan. De PVV waardeert het feit dat dit aan de Staten wordt gemeld. De vraag is hoe
hiermee is omgegaan. Voorts wordt geïnformeerd of de conclusie terecht is dat de procedures wat beter
lopen dan in het verleden.
Voorts wordt melding gemaakt van een integriteitszaak op de afdeling Grondzaken. Er was sprake van
belangenverstrengeling. Gezien het gebeuren rondom de kavels aan de Dolderseweg is de vraag hoe dit
nu nog mogelijk is. Ook in deze waardeert de PVV dat het is ontdekt en aan de Staten wordt gemeld.
Verzocht wordt om een nadere toelichting.
Met betrekking tot de motie van D66 geeft de PVV de volgende aanvulling in overweging. Er is een
massaal probleem met stageplaatsen bij het MBO. Spreker meent dat er landelijk tienduizenden
stageplaatsen te kort zijn m.n. door Corona en de bedrijven die al in de problemen zitten. Wellicht dat
daarover wat kan worden gezegd door het College maar mogelijk kan D66 dit ook meenemen in de motie
zodat deze een nog wat grotere dekking krijgt dan deze nu heeft.
De heer De Droog sluit zich aan bij de waarderende woorden en eveneens bij de opmerkingen over de
stoplicht rapportage.
De Zomernota geeft inzicht tot eind mei. Geïnformeerd wordt wat daarna nog is gebeurd en wellicht
vooruitblikkend op de Begroting wat kan worden verwacht richting 2021 omdat de impact alleen nog
maar groter zal worden.
Bij de Omgevingswet staat dat er extra kosten zijn in verband met het opstellen van de interimverordening. Dat zal voor alle provincies gelden. Geïnformeerd wordt of daarin nog gezamenlijk in IPOverband wordt opgetrokken richting het Rijk.
D66 informeert vervolgens waar de kansen voor Corona staan. Ter illustratie merkt hij op dat de
bouwambitie achter loopt mede ook door stikstof maar de vraag is hoe de bouwopgave wordt gehaald en
of er wellicht nog kansen liggen om nu alvast voor te sorteren op het straks leegkomende
kantoorvastgoed.
De Zomernota is feitelijk een peilstok midden in het jaar waarin staat waar wordt uitgekomen. Dit jaar
staat in het teken van Corona en de vraag is wat kan worden verwacht. Verwacht kan worden dat de
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komende tijd er, naarmate het Rijk de regelingen gaat afbouwen, een hoop extra werklozen op de markt
gaan komen. D66 constateert dat in de Zomernota geld wordt gereserveerd voor de arbeidsmarkt. Hij
hoort gedeputeerde Strijk zojuist ook zeggen om dat bv. in te zetten voor een pilot. Hij leest in de
Zomernota intensivering van het arbeidsmarktbeleid. D66 vindt dat onvoldoende krachtig geformuleerd.
Er is jarenlang met elkaar over zaken gesproken, er zijn zaken geïnventariseerd, er zijn analyses gemaakt,
getracht wordt zaken te koppelen. De vraag is echter of dit niet het moment is om met elkaar te zeggen
dat de stukken er nu liggen en het tijd is om actie te ondernemen en wellicht wat extra mensen in het
veld in te zetten om datgene dat bekend is snel te gaan verbinden.
D66 staat zeker open voor de vraag of de provincie iets kan betekenen als het gaat om stageplaatsen. De
provincie heeft niet voor niets het arbeidsmarktbeleid ontwikkeld. D66 zou graag samen willen optrekken
om te zien hoe de provincie hierin echt een actieve rol kan spelen in de tweede helft van het jaar. D66
stelt het op prijs als partijen hierover mee willen denken richting de PS-vergadering. Voorts verneemt D66
graag hoe het College hierover denkt.
Mevrouw Keller sluit zich aan bij de waarderende woorden. De PvdD heeft geen aanvullingen op haar
vragen.
De PvdD staat sympathiek tegenover de motie van D66 vooral om mensen richting de zorg te geleiden. Zij
zullen alleen heel snel naar een beter betaalde baan op zoek gaan als de situatie dat toelaat. Op grond
hiervan dringt de PvdD er bij D66 op aan om haar Tweede Kamer fractie en coalitieleden, die tegen de
motie voor structurele loonsverbetering voor zorgmedewerkers hebben gestemd, op te roepen om
voortaan daarvoor te stemmen. Daarmee zal de voorliggende motie van D66 in PS in de uitwerking ook
een grotere kans van slagen hebben.
Mevrouw Lejeune merkt op dat de PvdA de Zomernota in algemene zin een prima instrument vindt. Vooren Najaarsnota werkten veel minder goed; die komen altijd ofwel te vroeg ofwel te laat. Er is wel de
nodige kritiek op, maar de PvdA vindt de timing goed. Ondanks Corona en de inhaalrace van twee
Jaarrekeningen, die een grote druk op de organisatie hebben gelegd, was de Zomernota voor het
zomerreces al beschikbaar. De PvdA spreekt richting de organisatie en de verantwoordelijk gedeputeerde
waardering uit voor het feit dat deze timing in deze tijd is gehaald.
De Zomernota geeft voldoende inzicht en tijd om bij te sturen. Wat de PvdA betreft zou de nota wel wat
korter mogen.
De PvdA constateert dat de in eerste termijn geselde vragen veelal tekstueel of naar aanleiding van zijn.
De PvdA heeft de Zomernota niet op die wijze gelezen. De PvdA ziet de Zomernota als een peiling
halverwege die inzicht biedt in de vraag of de provincie op koers ligt zowel qua middelen als doelen.
De PvdA heeft de focus op de hooflijnen gelegd. Er zijn de PvdA geen schokkende zaken opgevallen.
Alleen voor wat betreft het aantal rode bolletjes deelt de PvdA de vraagtekens die door voorgaande
sprekers zijn geplaatst. Ten aanzien van OV wordt bv. opgemerkt dat er hele grote zorgen zijn over de
tekorten en zelfs daar staat geen rood bolletje. De PvdA vraagt zich op grond van het vorenstaande of die
typering wel reëel is.
De heer Eggermont deelt mede dat de SP het College ten aanzien van de bolletjes wel begrijpt omdat
geredeneerd wordt naar de financiën van de provincie zelf. De vraag is of dat klopt en of in de bolletjes
niet iets meer zou moeten zitten van wat de maatschappij aangaat.
Ten aanzien van de beantwoording van de technische vragen heeft een tweetal zaken de SP enigszins
verbaasd.
Ten eerste dat de provincie kan weten dat Busitalia op dit moment een grootste reorganisatie bij Qbuzz
voorbereidt waarbij ca. 20% van de lijnen eruit worden gesneden. Dit stond ook in de pers maar PS
vonden dit onvoldoende reden om daarvoor tijdens het reces terug te komen om te beoordelen hoe hier
tegenaan moet worden gekeken. De SP verbaast zich over het feit dat de vraag wordt gesteld wat de
provincie gaat doen aan de oplopende werkloosheid terwijl de werkloosheid in het kader van het OV in
feite wordt gefaciliteerd. In de visie van de SP is sprake van een tijdelijk probleem dat tijdelijk kan worden
opgelost omdat het OV weer hard nodig zal zijn als Corona voorbij is. Het antwoord van het College dat er
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geen reorganisatie plaatsvindt bij Qbuzz klopt feitelijk omdat de reorganisatieplannen nog steeds niet bij
de OR liggen. Die komen waarschijnlijk pas 17 september a.s. Het is echter bekend dat de plannen eraan
komen omdat dit door de directeur is aangekondigd.
Ten tweede is de SP er niet van overtuigd dat het terugvloeien van de kapitaallasten naar de Algemene
Middelen de provincie een voordeel oplevert. De SP vraagt zich af of het niet beter is de middelen in het
reservefonds kapitaallasten te laten zitten.
Mevrouw Rikkoert zet uiteen dat het de ChristenUnie verheugt dat het College zo voortvarend aan de slag
is. Dat ziet de ChristenUnie ook terug in de Zomernota.
Een zorgpunt voor de ChristenUnie is dat in de Zomernota wordt geconstateerd dat het moeilijk is om
personeel te werven. Geïnformeerd wordt of wat meer duidelijkheid kan worden gegeven over de
gevolgen van die constatering. De vraag is of cruciale afdelingen onder druk staan en waar wordt
vastgelopen. De ChristenUnie acht van belang dat de organisatie klaar is voor alle projecten die komen.
Met betrekking tot de motie van D66 merkt spreekster op dat de noodzaak om mensen weer aan het
werk te helpen en om te scholen wordt begrepen. Wat de ChristenUnie betreft hoort deze taak echter bij
andere organisaties thuis en niet bij de provincie.
De heer Van den Dikkenberg sluit zich aan bij de waarderende woorden.
Tijdens een werkbezoek vernam de SGP dat de subsidies voor biodiversiteit naar agrariërs zo goed gaan
dat er nu wellicht geen budget meer voor is. Geïnformeerd wordt of er voldoende budget is of dat PS het
College daarbij nog kunnen helpen. Voorts is de vraag of het budget dat richting terreinbeheerders gaat
en dit jaar naar verwachting niet uitgeput raakt daarin nog een rol kan spelen.
De SGP vraagt zich af of het klopt dat er geen rode bolletjes zijn in de realisatie van nieuwe doelen dit
jaar.
PS zullen bij het volgende controledocument dit jaar toetsen of alles dat wordt ingeschat als haalbaar bv.
de bereidheid van de agrariërs in het kader van de 150 ha die al door FvD is aangestipt werkelijkheid is
geworden.
Veel bolletjes staan op oranje; oranje betekent feitelijk dat het niet geheel naar wens loopt maar dat dit
in de tweede helft van dit jaar wordt ingehaald. De SGP staat op het standpunt dat het van belang is
ervoor te waken dat de organisatie wordt overvraagd. Er is sprake van een enorm ambitieuze begroting
die al heel veel van de organisatie vroeg. Als gevolg van Corona heeft de organisatie zich aan moeten
passen (bv. thuis werken). De vraag is hoe gelet op het stuwmeer aan werk wordt geborgd dat PS/GS hun
politieke ambities niet ten koste van de organisatie gaan realiseren.
Het is de SGP opgevallen dat ten aanzien van de VUELTA wordt gemeld dat het geld op is. De VUELTA
heeft niet plaatsgevonden. Er zouden allerlei activatieprogramma’s door de provincie worden betaald. De
SGP heeft daarvan niet veel gezien. De vraag is waaraan het geld is besteed.
Mevrouw Hoek geeft aan dat 50PLUS zich in het kader van het OV in de buitengebieden ernstig zorgen
maakt over de toekomst. Op dit moment zijn de lasten enorm veel hoger dan de baten. Het aantal
reizigers in het OV neemt af en deze komen wellicht nooit meer terug. Dit jaar komen er nog
steunmaatregelen vanuit het Rijk, maar dat houdt een keer op. Geïnformeerd hoe de garantie kan
worden verkregen dat het OV weer wordt hersteld als dit weer mogelijk is.
De heer Eggermont informeert of 50PLUS de, impliciete dan wel expliciete, lijn van het College om de
plannen die nu georganiseerd gaan worden door de verschillende vervoersbedrijven waarin inderdaad op
minder rendabele lijnen en op frequentie gaat worden gesneden steunt of dat 50PLUS bereid is om vanuit
de provincie extra middelen te fourneren om het hele netwerk OV tijdelijk overeind te houden zodat na
de Corona crisis weer verder kan worden gewerkt aan de uitbouw van het OV.
Mevrouw Hoek antwoordt dat 50PLUS alles steunt dat wordt gedaan; alles is beter dan niets. In NoordUtrecht hebben bussen maanden niet gereden. Omdat ten aanzien van de kleinere bussen (8 personen)
die op vrijwilligers draait niet de garantie kan worden gegeven dat het Corona veilig is, is nu een grote bus
ingezet die niet door alle straatjes kan rijden. Er wordt bv. ook niet aangegeven waar de alternatieve
haltes zijn en zij heeft vernomen dat de bus niet naar de eindbestemming (station Weesp) rijdt waardoor
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reizigers nog een behoorlijk stuk moeten lopen. Het is niet de juiste vervanging maar van belang is dat er
in ieder geval een bus rijdt. 50PLUS acht van belang dat in ieder geval wordt getracht dat de bus biedt wat
reizigers (w.o. veel scholieren) gewend waren t.w. ’s morgens wegkunnen en ’s avonds terug kunnen
komen. Op de daluren zou dan kunnen worden bespaard.
Spreekster vervolgt dat de Regiotaxi op dit moment nog in de overgangsfase zit van overheveling naar de
gemeenten. 50PLUS heeft signalen ontvangen dat de Regiotaxi uit de stad Utrecht niet meer verder rijdt
dan 25 km; hetzelfde geldt voor de Regiotaxi in het noorden van de provincie Utrecht. Gevolg is dat er
geen overlapping meer in zit en mensen uit de buitengebieden bv. niet meer bij de ziekenhuizen kunnen
komen.
De voorzitter geeft aan dat nu wel erg de diepte in wordt gegaan op zaken die niet in de Zomernota staan.
Zij resumeert dat 50PLUS veel zorg heeft over de ontwikkelingen van het OV, zeker nu dat steeds lastiger
wordt onder Corona. 50PLUS heeft dit aan de hand van een aantal voorbeelden geschetst.
De heer Boswijk merkt op dat het CDA onderschrijft dat het OV op dit moment wel erg schraal is in veel
kleine kernen en dat dit grote impact heeft. Het CDA heeft er begrip voor dat het OV in deze
uitzonderlijke tijd niet helemaal past, maar het is zeker iets waarnaar voor in de toekomst moet worden
gekeken.
Het valt het CDA echter op dat 50PLUS niet tevreden lijkt te zijn met de bus Vreeland, Nigtevecht, Weesp
die nu weer rijdt. Het CDA heeft begrepen dat reizigers juist heel erg blij waren om weer een keer een
echte bus te zien in plaats van een Buurtbus.
Mevrouw Hoek bevestigt dit. Het probleem is alleen dat de grote bus niet door alle straatjes kan. Als
gevolg daarvan stopt de bus ergens op de brug op de N201 wat niet is aangegeven waardoor reizigers niet
weten wanneer en waar de bus komt; daarbij komt dat de bus niet de volledige route rijdt. Dat kan in de
visie van 50PLUS nog verbeterd worden.
Mevrouw Lejeune sluit zich aan bij de opmerking van de voorzitter. De PvdA begrijpt de passie van
50PLUS voor het OV en zeker voor de gebrekkigheid daarvan in de buitengebieden. Die zorg wordt in haar
visie door vele partijen gedeeld. Spreekster mist in deze echter de relatie met de Zomernota.
Mevrouw Hoek wijst erop dat het een onderwerp van de Zomernota is.
De voorzitter licht toe dat de Zomernota erom gaat of de provincie op koers ligt voor wat betreft hetgeen
voor dit jaar de bedoeling was.
Gedeputeerde Strijk licht met betrekking tot de vraag over de indicator aansluiting arbeidsmarktbeleid
vanaf nu en in de komende tijd toe dat de Staten hedenmiddag een link hebben ontvangen naar een
grote ondernemerspeiling die de provincie in de afgelopen periode heeft uitgevoerd. Op de enquête
hebben meer dan 2000 ondernemers gereageerd. Er zitten eveneens onderzoeksresultaten bij van het
CBS en een bureau dat de werkloosheidsontwikkeling prognosticeert. Wat daarin opvalt is dat de
werkloosheid in de provincie Utrecht voor Corona relatief laag was t.w. 2,8%. Met 3,2% op dit moment is
dat nog steeds relatief laag vergeleken met de rest van Nederland. Volgens de prognoses zal de
werkloosheid volgend jaar echter wel verdubbelen (6,5%).
Voornoemd onderzoek vormt voor de provincie een belangrijke bron van informatie. Op basis daarvan
kan worden beoordeeld waarop moet worden bijgestuurd en waar de aandachtsgebieden van latende- en
vragende sectoren zijn.
Met betrekking tot de bolletjes memoreert spreker in zijn inleiding te hebben aangegeven dat 19
beleidsonderdelen op groen staan en 16 op oranje; er staan geen beleidsonderdelen op rood. Dit betreft
de stand van 31 mei 2020. Mogelijk zouden sommige beleidsonderdelen op rood komen te staan indien
nu een analyse zou worden gedaan. Daarbij komt dat van een beleidsdoel meerdere activiteiten
onderdeel uitmaken. Het is derhalve mogelijk dat veel activiteiten in een beleidsdoel goed verlopen en 2
of 3 activiteiten binnen datzelfde beleidsdoel niet. Wat eveneens meespeelt is dat sommige plannen
meerjarig zijn. Ter illustratie wijst spreker op de Omgevingswet. Het Rijk heeft de invoering van de
Omgevingswet een jaar uitgesteld. De activiteiten in dat kader worden nog wel uitgevoerd maar staan
inmiddels op oranje vanwege de bijgestelde planning.
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Spreker geeft aan dat het een soort weging betreft; het is een grofmazig instrument. Op specifieke vragen
over de verschillende programma’s zal nader door de desbetreffende portefeuillehouders worden
ingegaan.
De heer De Droog informeert of de kleur van een bolletje betrekking heeft op het doelbereik of op de
uitgave van de financiële middelen.
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat de kleur betrekking heeft op het behalen van de doelen. De kleur
oranje geeft aan dat bijsturing nodig is omdat het qua planning niet loopt zoals dat eerder was verwacht.
Eind mei had spreker in het kader van het Festivalbeleid bv. zelf nog de hoop dat na de zomer een aantal
festivals zou kunnen worden bezocht. Inmiddels is bekend dat dit een illusie is.
Mee-koppelkansen woningen in leegstaande panden worden zeker bekeken. Dit is binnen het programma
Economie nu al een speerpunt maar dit zal zeker ook terug te vinden zijn in de Begroting. De
kantorenmarkt bv. is echt aan verandering onderhevig vanwege o.a. het thuiswerken, anders werken. De
effecten zijn nog niet precies bekend, maar dat het effect zal hebben is een feit. Er zal derhalve moeten
worden nagedacht over welke kansen daaruit voortkomen voor bv. het omkatten van kantoren naar
woningen. De provincie Utrecht was daar overigens al ver mee, maar dat zal moeten worden herijkt.
Mevrouw Groen informeert of duidelijker kan worden aangegeven wat er nu concreet loopt, wat erbij zou
kunnen komen dan wel wanneer de Staten daarover nader zouden kunnen worden geïnformeerd.
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat er geen ander beleid is vastgesteld in het kader van de
kantorenmarkt. Een en ander is nog te onduidelijk maar dat het aan het veranderen is, is duidelijk. Enkele
grote werkgevers hebben al publiekelijk geuit dat ze de kantoorfunctie, zoals die was, nooit meer zien
terugkomen. Wat daarvan precies de effecten zijn in de ruimtelijke economie heeft de provincie nog
onvoldoende scherp. Met gemeenten zullen de effecten moeten worden geïnventariseerd. Op basis
daarvan zullen afspraken moeten worden gemaakt en beleid moeten worden vastgesteld. De provincie is
nog niet zo ver, maar het komt er wel aan.
Desgevraagd door mevrouw Groen bevestigt spreker dat hieruit mag worden geconcludeerd dat het
College hierop volgend jaar terugkomt. Hij verwacht dat bij de komende Begroting daarop allocatie van
middelen zichtbaar zal zijn.
De heer De Droog merkt op dat de provincie al een beleid heeft dat hierin voorziet. Geïnformeerd wordt
of daarin niet meer kan worden versneld.
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat de provincie in dat beleid met name het juridisch kader heeft
geschapen om planschades te voorkomen bij het niet doorgaan van bouwplannen en bij het
ondersteunen in de transitie van een kantoor naar woningfunctie. Dat is gebaseerd op bepaalde
prognoses inzake m2 per medewerker. Verwacht wordt dat deze kengetallen zullen veranderen en
daarmee het beleid. Een en ander zal opnieuw moeten worden doordacht waarbij dezelfde onzekerheid
speelt als bij het OV. De omvang van de consequenties van Corona zullen uitgebreid moeten worden
onderzocht.
Mevrouw Groen zou het vorenstaande concreet willen aanvullen met de opmerking dat voor Corona niet
alleen hele andere inschattingen werden gemaakt over de hoeveelheid benodigde kantoorruimte/plekken maar ook over de hoeveelheid benodigde woonruimte. Er zijn niet alleen veel meer woningen
nodig maar er zal ook nagedacht moeten worden over het feit dat mensen vanwege het meer
thuiswerken meer ruimte nodig zullen hebben, waar die huizen staan en hoe dat zich dan ook weer
verhouden tot het OV. Het hele integrale beeld wordt anders. Het lijkt GroenLinks relevant om zo snel
mogelijk door te pakken op wat de provincie nu heeft, waar dat verandert en hoe kan worden bijgestuurd
in plaats van nu eerst een aantal jaren te meten om er vervolgens achter te komen dat er iets is gebouwd
of gefaciliteerd in de ruimtelijke omgeving waar de provincie over 5 jaar niets meer aan heeft.
Gedeputeerde Strijk geeft aan in zijn beantwoording m.n. te zijn ingegaan op de vraag ten aanzien van de
mee-koppelkans en wat met leegstaande panden wordt gedaan.
Spreker vervolgt dat op de provinciale organisatie in zijn visie uitgebreid wordt ingegaan. Hij verwijst in
deze naar de pagina’s 55 – 60 van de Zomernota. Op de daarin genoemde drie Domeinen worden de
Staten per kwartaal gerapporteerd.
De heer Dinklo merkt op dat nadat de Zomernota was verstuurd wel duidelijk was dat veel activiteiten
w.o. festivals niet door zouden gaan. Voor de leesbaarheid en kracht van de Zomernota ware het wellicht
9

goed geweest als een addendum was toegevoegd waaruit het besef zou voortvloeien dat veel activiteiten
die nu op groen of oranje staan naar verwachting rood zouden worden.
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat een dergelijk addendum feitelijk een nieuwe nota zou betekenen
omdat dit dan integraal voor alle beleidsdoelen zou moeten gebeuren. In de Zomernota is de peildatum
31 mei 2020. Dat is de stand waarop het College rapporteert. Dat de Zomernota vervolgens pas in
september kan worden besproken is wellicht enigszins frustrerend gelet op het feit dat er inmiddels weer
een aantal nieuwe inzichten zijn.
Spreker vervolgt dat de provincie ten aanzien van de arbeidsmarkt een rol zou moeten spelen maar niet
als enige. Belangrijke spelers op de arbeidsmarkt zijn uiteindelijk werkgevers- en werknemersorganisaties.
Via de cao zijn er veelal opleiding- en scholingsfondsen geregeld. Die potten met geld bieden echt de kans
om dit soort zaken op te pakken. Met name gemeenten en arbeidsmarktregio’s zijn aan zet om hierop te
gaan acteren. In het herstelpakket dat het Kabinet ca. twee weken geleden bekend heeft gemaakt is € 1,4
miljard uitgetrokken om het arbeidsmarktbeleid te intensiveren in de komende tijd.
Het College is van mening dat provincies in deze een goede verbindende rol zouden kunnen spelen. De
spannende uitdaging is om mensen op het moment dat ze nog aan het werk zijn in een functie die
mogelijkerwijs ophoudt te bestaan een opleiding te bieden naar de nieuwe baan. Intersectoraal zijn de
systemen daarop niet ingericht; er zitten schotten. Het is niet mogelijk om opleidingsbudgetten uit
verschillende sectoren te combineren. Spreker ziet in deze voor provincie en Rijk een kans om te bekijken
of dit kan worden ontschot zodat daarin meer effectiviteit kan worden bereikt. Daarin een versnelling te
effecturen ziet hij voor de komende 1,5 jaar als een uitdaging.
De heer Eggermont wijst erop dat het mogelijk schrappen van 20% van de frequentie in het OV nagenoeg
zeker zal leiden tot het ontslag van 20% van de buschauffeurs. Dit, terwijl feitelijk sprake is van een
tijdelijk probleem. Geïnformeerd wordt of daarin eveneens een rol wordt gezien voor de provincie om die
werkloosheid te voorkomen.
Gedeputeerde Strijk is in zijn algemeenheid van mening dat de provinciale organisatie zelf of sectoren die
direct afhankelijk zijn van stromen afkomstig van de provincie niet anders zouden moeten worden
behandeld als de provincie vraagt van private sectoren waar deze transitie plaatsvindt.
De heer Eggermont maakt een onderscheid tussen enerzijds technologische wijzigingen, die ook hadden
plaatsgevonden zonder Corona, en anderzijds Corona gerelateerde consequenties in sectoren waarvan de
provincie in maart/april jl. zei dat deze tot een van de cruciale sectoren behoorden die zeker overeind
moesten worden gehouden.
Gedeputeerde Strijk licht toe dat hij hiernaar enigszins macro kijkt vanuit de grotere transities van
latende- naar vragende sectoren en hoe de provincie hierover voor zichzelf nadenkt. Spreker deelt de
mening dat als meer fundamentele veranderingen in het OV worden gezien nader zal moeten worden
bekeken wat dit voor de provincie betekent.
Spreker vervolgt dat het herstelplan van de provincies dat vandaag bekend is gemaakt feitelijk de positie
bevat die de provincie vanaf het begin heeft gekozen en aan de Staten heeft verkondigd in Coronatijd. Het
Rijk trad op met tientallen miljarden in nood- en steunpakketten; gemeenten werden in positie gebracht
om m.n. een rol te spelen rondom zelfstandigen en kregen met Corona flankerend beleid te maken voor
allerlei zaken die lokaal speelden. De provincies zaten daar als tussen-overheid rustiger bij. Alleen in het
OV en de cultuursector werden zaken gezien waarop kon worden geacteerd. In de handreiking van de
provincies aan het ministerie wordt aangegeven dat de regionale overheid meent een aanjagende rol te
kunnen spelen in het kader van de toekomstige economie/verdienvermogen dus in feite gericht op het
post Corona tijdperk. Spreker zegt toezending van de voornoemde handreiking van de provincies aan eht
Rijk aan de Staten toe.
Spreker is van mening dat continuering van familiebedrijven meer iets is van de langere termijn en
derhalve een onderwerp is dat bij de Begroting aan de orde moet komen. De Zomernota heeft met name
betrekking op 2020.
Er is aangifte gedaan van de valsheid in geschrifte. Bij de andere integriteitszaak is ontdekt, gemeld en
gehandeld. Desgewenst is hij bereid de Staten hierover vertrouwelijk nader te informeren.
De heer Dercksen deelt mede dat bij de PVV de behoefte bestaat hierover nader te worden geïnformeerd.
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Gedeputeerde Strijk vervolgt dat ten aanzien van de kosten als gevolg van uitstel van de invoering van de
Omgevingswet gezamenlijk in IPO-verband wordt opgetrokken richting het Rijk. Dat gebeurt in bredere
zin over alle consequenties die het uitstel heeft. Het is wel zo dat de lasten per provincie kunnen
verschillen omdat de provincies zich in verschillende stadia bevinden als het gaat om de eigen
Omgevingsverordeningen. Er zijn meerdere vragen en zorgen in het kader van het uitstel. Daarin wordt
nadrukkelijk gezamenlijk opgetrokken.
Met betrekking tot de motie van D66 wacht spreker vooralsnog af of dit brede steun krijgt. Hij memoreert
te hebben aangegeven dat ook het College er belang aan hecht in deze te gaan acteren. In de motie van
D66 wordt in dat kader richting meegegeven. Hij pleit ervoor het College ook enige vrijheid te geven om
met andere partners tot de beste invulling te komen. Het zijn pilots.
De heer De Droog licht toe dat D66 er in de motie met name voor pleit o,m naast de pilots om te kijken of
het provinciaal beleid werkt, concreet iets extra’s te doen.
Gedeputeerde Strijk wijst erop dat de thans lopende pilot in de technieksector concreet is. Coaches
praten met mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of stagiaires die geen stageplek kunnen vinden. Die
worden nu 1 op 1 geholpen. Er wordt bv. op een opleiding gewezen waarvoor middelen worden
meegegeven om de opleiding te kunnen volgen. Er is derhalve concreet aan de slag gegaan met het doel
om gaandeweg het traject te ontdekken wat beter kan, anders moet of waar schotten worden
tegengekomen die buitengewoon verstorend werken in het oplossen van het vraagstuk. Spreker zou
graag een tweede pilot starten in de andere tekortsectoren bv. onderwijs of zorg.
Spreker vervolgt dat het z.i. correct is dat de vrijvallende kapitaalslast naar de Algemene Middelen vloeit.
Op het moment dat de provincie een investering doet, gaat de afschrijving actief lopen vanaf het moment
dat het werk klaar is. Dan heeft de provincie dat gedurende de levensduur structureel in de boeken staan.
Als het werk een jaar later wordt opgeleverd dan gaat die kapitaalslast ook later lopen. Hij was weliswaar
dit jaar begroot, maar speelt niet. In die zin mag die kapitaalslast vrijvallen in de Algemene Reserve. In het
meer-jarenbeeld staat die kapitaalslast voor de jaren erna gewoon structureel opgenomen in de
exploitatie.
De heer Eggermont neemt aan dat die kapitaallast dan ook een jaar langer doorloopt. Indien er nu voor
wordt gekozen dat te laten vrijvallen naar de Algemene Middelen is de vraag waar het geld vandaan komt
om de kapitaallast dat jaar langer af te lossen.
Gedeputeerde Strijk memoreert dat die kapitaallast structureel in het meer-jarenbeeld is opgenomen. Dat
is een theorie oneindig. In principe wordt er slechts vier jaar vooruit gekeken maar feitelijk geldt hetgeen
structureel in het meer-jarenbeeld staat ook voor de jaren erna. Zo kan in 2036 nog steeds een
kapitaallast worden betaald voor iets dat dit jaar nog niet is betaald. In dat jaar ontvangt de provincie ook
de algemene uitkering uit het Provinciefonds, de MRB waarmee het structureel kan worden gedekt.
De heer Eggermont meent dat deze kapitaalslast uit een dekkingsreserve is en niet uit de
exploitatiebegroting. Desgevraagd geeft hij aan dat hij het heeft over de kapitaalslast die op blz. 48 van de
Zomernota staat.
Gedeputeerde Strijk meende dat de SP het in algemene zin over de kapitaalslasten had. Hij zegt toe nader
schriftelijk op de vraag te zullen terugkomen.
Spreker vervolgt dat het met de vacatures nu veel beter gaat dan in de stand van eind mei. Ingeschat
wordt dat richting het eind van 2020 85-90% van de vacatures vervuld moeten kunnen zijn. De overige
vacatures zullen via tijdelijke inhuur derden kunnen zijn geregeld. De provincie heeft dit nu derhalve veel
beter onder controle en merkbaar is dat Corona voor de provincie een kans is in de zin dat zij iets
aantrekkelijker is geworden als werkgever.
Hoe de werkdruk in de organisatie wordt geborgd is een belangrijk punt. Het is goed dat dit nogmaals
wordt benadrukt. Voor het College is dit op dit moment eveneens onderwerp van gesprek met het CMT
en van het CMT met de organisatie. Daarbij is een blijvend punt van aandacht of alle ambities ook richting
2021 en verder gegeven de omstandigheden waarmee de provincie wordt geconfronteerd wel
uitvoerbaar zijn.
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Gedeputeerde Bruins Slot zet uiteen dat stikstof een uitdagende ingewikkelde opgave is die met Corona
feitelijk een even grote opgave blijft. Er moet voortdurend worden bijgestuurd om, mede gezien de
landelijke ontwikkelingen, de juiste beslissingen te nemen.
Als gevolg van Corona is de verwerving van hectares voor natuur op oranje gezet omdat de provincie in
die periode niet aan de keukentafel kon zitten bij boeren om te onderhandelen over aankopen.
Het is niet op rood gezet omdat de hoop was dat de Corona omstandigheden wat minder zouden worden
en uit de intelligente lockdown zou worden gekomen waardoor weer de ruimte zou ontstaan om bij
agrariërs en particuliere grondeigenaren aan tafel te gaan zitten. Op dit moment gebeurt dat ook weer.
De verwachting is dat in 2020 nog diverse grotere grondtransacties worden gedaan. Dit kan echter niet
worden gegarandeerd omdat dit soort transacties plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. Het hangt
derhalve uiteindelijk af van de grondeigenaren of de gronden kunnen worden aangekocht.
Er wordt niet gekort op agrarisch natuurbeheer i.c. het budget voor agrarisch natuurbeheer is niet
verlaagd. Wel is het zo dat de jaarlijkse uitbreidingsaanvragen voor extra agrarisch natuur- en
waterbeheer dit jaar zijn beperkt. Voor 2 (Rijn, Vecht en Venen plus Utrecht-Oost) van de 7 agrarische
collectieven zijn nog uitbreidingsaanvragen mogelijk. De overige 5 agrarische collectieven houden
hetzelfde budget als het jaar daarvoor.
Met betrekking tot de Vuelta licht spreekster toe dat in de Zomernota staat dat het geld is overgemaakt
aan de Stichting. Dat is gebeurd naar aanleiding van de besluitvorming die in de Staten heeft
plaatsgevonden. Op 23 september a.s. is een informatiesessie gepland over de Vuelta waarin spreekster
de Staten zal meenemen in de stand van zaken en de vooruitzichten. In dat kader zal ook zeker naar o.a.
de financiële gevolgen worden gekeken.
De heer Van den Dikkenberg merkt op dat in de Zomernota staat dat de middelen voor de Vuelta reeds
zijn besteed. Spreker informeert of hij goed begrijpt dat dit gelezen moet worden als dat de middelen
naar de Stichting zijn overgemaakt en weer terugkomen.
Gedeputeerde Brtuins Slot antwoordt dat er veel kosten zijn gemaakt in het kader van de voorbereiding.
Spreekster stelt voor dat de Staten op dat punt nader worden geïnformeerd in de aangekondigde
infosessie.
Gedeputeerde Schaddelee acht het goed dat het onderwerp OV wordt besproken omdat veel van de
zorgen die zijn geuit door het College worden gedeeld. Door de organisatie wordt er hard aan gewerkt om
de schade zoveel mogelijk te beheersen. Dat is direct de verklaring voor het oranje bolletje; het is zorgelijk
maar de provincie is wel in control. Er wordt gewerkt aan beheersmaatregelen en aan een
beschikbaarheidsvergoeding die inmiddels rond is met het Rijk.
Er is sprake van een hardnekkig bericht dat door BusItalia en Qbuzz enorm zal worden gesneden in het
vervoersaanbod (20%). Dat is niet waar. De provincie is continu met Qbuzz in gesprek over hoe dat op een
zo goed mogelijke manier kan worden opgevangen. Gelet op het feit dat de vervoersvraag enorm
terugvalt moge duidelijk zijn dat er een grote uitdaging met elkaar ligt.
De provincie heeft als een van de voorwaarden in haar concessie staan dat zij het OV zo efficiënt mogelijk
wil inrichten. Dat betekent o.a. dat niet wordt voorgestaan nodeloos veel grote lege bussen te laten
rondrijden. Tegelijkertijd heeft de provincie in het kader van het OV voor de komende jaren behoorlijk
grote ambities. Naar aanleiding van de vragen die daarover in de zomer zijn gesteld is toegezegd dat
scenario’s worden uitgewerkt op basis waarvan het gesprek zal worden aangegaan met de Staten.
Spreker hoopt de commissie daarover nader te informeren in een volgende vergadering van de commissie
M&M.
Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de heer Eggermont antwoordt spreker dat het netwerk
op dit moment (september) nagenoeg onaangetast is.
In het kader van de Zomernota licht spreker toe dat de provincie in gesprek is met het Rijk over 2021. Die
discussie is nog niet afgerond. De provincie zet erop in om er met het Rijk uit te komen omdat voor de
langere termijn wellicht ook nog sprake zal zijn van een lagere vervoersvraag en voorgestaan wordt het
netwerk in stand te houden. Dat betekent dat er mogelijk geld bij moet maar dat hangt mede af van de
scenario’s die worden besproken. Op basis van het voorkeursscenario dat wordt gekozen moet worden
vastgesteld of de provincie moet bij-plussen qua financiële middelen.
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Spreker vervolgt dat in het begin van Corona sprake is geweest van een behoorlijke uitval van de
Buurtbus. Dat had met name te maken met het feit dat de vrijwilligers die op de Buurtbus zitten tot de
risicogroep behoorden. Ook ten aanzien van dat punt wordt zoveel mogelijk gedaan om het netwerk weer
op gang te krijgen en dat betekent soms tijdelijk alternatieven, zoals langere bussen. Daardoor moet er
soms op andere plekken worden gehalteerd omdat de grote bus niet overal kan komen.
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Hoek geeft spreker aan dat er
meerdere varianten zijn w.o. U-flex. Die zit tussen de Buurtbus en de reguliere lijnbus in maar U-flex is
niet beschikbaar in de gemeenten waarop 50PLUS doelt. Daar gaat het echt over de Buurtbus.
Ten aanzien van de Regiotaxi is geen sprake geweest van een wijziging; het netwerk is altijd dekkend
geweest. Voor de langere ritten wordt gebruik gemaakt van het landelijke systeem (Valys). De afstanden
van 25 km zijn niet gewijzigd in de Corona periode; dat systeem is en blijft dekkend wat de provincie
betreft.
Met betrekking tot de bezetting op de bussen merkt spreker op dat het Rijk tezamen met alle vervoerders
op 14 september a.s. start met een campagne om reizigers uit te nodigen weer gebruik te gaan maken
van het OV. De kernboodschap is dat er weer ruimte is.
CvdK Oosters merkt in aanvulling op het betoog van gedeputeerde Strijk op dat het Festivalbeleid
onderdeel uitmaakt van het beleidsdoel beleefbaar maken van Cultuur en Erfgoed. Een ander flink
onderdeel, ook in financieel opzicht, is bv. de Nieuwe Hollandse Waterlinie waarbij eveneens vanwege
Corona sprake is geweest van minder bezoekers. Het bezoekersaantal is gelukkig, zoals bij veel
voorzieningen, in de zomerperiode wel weer aangetrokken. Voor festivals geldt dat van de 11 door de
provincie gesubsidieerde festivals er tot nu toe in 2020 1 is doorgegaan; 6 zijn geannuleerd en voor 4
wordt nog gekeken of ze in een aangepaste vorm kunnen doorgaan. Dan is arbitrair of het bolletje oranje
dan wel rood zou moeten zijn, maar het is een gemiddelde van verschillende onderdelen van dit
beleidsdoel. Op sommige onderdelen is toch enig resultaat geboekt. Oranje geeft dus aan dat de provincie
zorg heeft of alle doelstellingen dit jaar gehaald zullen kunnen worden, hetgeen zeker niet het geval zal
zijn.
Met betrekking tot de € 2 mln. voor de Domtoren licht spreker toe dat de Staten vlak voor het zomerreces
de Jaarrekening 2019 hebben vastgesteld waarmee dat subsidiebedrag niet in 2020 is uitbetaald maar in
2019. Het is derhalve weg en niet over. Vandaar dat het voornemen in de Begroting 2020 vrijvalt.
De heer Van den Dikkenberg vestigt de aandacht op de biodiversiteitsubsidies. Feitelijk is sprake van een
succesvol verhaal. Het aanbod van de SGP was of de Staten de portefeuillehouder wellicht kunnen helpen
door bij de behandeling van de Zomernota bij motie dan wel amendement aanvullend budget te regelen
zodat er, misschien nog dit jaar, meer meters kunnen worden gemaakt. Een andere optie is mogelijk het
budget voor terreinbeheer, dat dit jaar niet geheel zal worden uitgeput omdat de aanvragen achterlopen,
te gebruiken. De SGP is op zoek hoe aan de portefeuillehouder in deze handvatten kunnen worden
gegeven.
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt dat in de Zomernota eveneens wordt gemeld dat er mogelijk sprake
is van een tekort van € 400.000 op agrarisch natuurbeheer. Dat heeft te maken met het feit dat de
provincie met 50% Europese financiering te maken krijgt. Het hangt er net vanaf hoe de eindafrekening
aan het eind van het jaar uitpakt. Het tekort kan derhalve groter of kleiner zijn. Spreekster stelt in de
Zomernota voor om het, als het slecht uitvalt, uit de reserve te halen. Het zal linksom of rechtsom
opgevangen worden omdat de provincie agrarisch natuurbeheer belangrijk vindt. Als de SGP het College
in die lijn wil steunen zou zij dit op prijs stellen.
De voorzitter memoreert voorafgaande aan de inhoudelijke behandeling te hebben gevraagd een
eventuele reactie op de motie van D66 te willen meenemen. Dat is door sommige fracties ook gebeurd. Er
is geen derde termijn. Als D66 hierover meer reactie wil ophalen dan zal een ander circuit moeten worden
aangeboord.
Spreekster informeert tot slot welke debatgrootte aan de Zomernota richting de PS-vergadering moet
worden meegegeven.
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De heer De Droog nodigt de overige partijen uit om zich, indien er interesse bestaat om mee te denken,
aan te sluiten bij de motie.
De heer Eggermont maakt voor wat betreft de debatgrootte een voorbehoud in afwachting van hetgeen
nog schriftelijk aan beantwoording tegemoet kan worden gezien.
De heer De Brey geeft aan de verstrekte link naar de ondernemerspeiling te hebben ontvangen. De VVD
heeft zich hierin echter nog niet kunnen verdiepen. Op grond hiervan maakt de VVD eveneens vooralsnog
een voorbehoud ten aanzien van de debatgrootte.
De voorzitter concludeert dat de commissie ermee instemt dat de Zomernota wordt doorgeleid naar de
PS-vergadering met de titel klein debat.
Spreekster sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.
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