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1  Opening 

De voorzitter opent om 19.30 uur  de digitale vergadering van de commissie BEM van de 

provincie Utrecht. De commissie heeft twee statenvoorstellen te bespreken. Dit is dus niet 

een gewone vergadering, die is volgende week woensdag, maar omdat het zo druk is zijn er 

extra tijdstippen gepland. 

 

2 Vaststellen agenda 

De voorzitter licht toe dat omdat de agenda zo vol is, de vergadering in drieën is gedeeld. Er 

zal na de bespreking van de Human Capital Agenda gekeken worden of er een pauze nodig 

is, dat hangt af van hoe lang de bespreking duurt. Beide voorstellen worden in twee 

termijnen besproken. Dit wordt in alfabetische volgorde gedaan. De voorzitter heeft geloot 

en de PVV mag beginnen en de PvdD sluit de ronde af. Wie tijdens de bespreking het woord 

wil voor een verhelderende vraag of een interruptie kan dat via de chat aangeven.  

De agenda wordt vastgesteld.  

 

3 SV Human Capital Agenda (HCA) Regio Utrecht 

De voorzitter licht toe dat voor de beeldvorming de Staten al in twee sessies zijn 

geïnformeerd over dit onderwerp en dat vandaag voor de oordeelsvorming is .  

 

De heer Dercksen geeft aan dat hij moest terugdenken aan de motie die vrij breed is 

aangenomen dat er iets gedaan moest worden aan de arbeidsmarkt in verband met corona. 

Het is spreker ter ore gekomen dat de resultaten niet heel concreet waren en vreest dat dat 

met dit voorstel niet veel anders zal zijn. Er wordt 500.000 uit het COVID-fonds gehaald en 

het zal geen verrassing zijn dat de PVV vindt dat dat geld naar andere zaken moet gaan dan 

naar de Human Capital Agenda. Er is een half miljoen voor en als met de persoon die de 18 

kantjes van de Human Capital Agenda heeft volgeschreven wordt afgerekend vreest spreker 

dat er nog maar 4 ton is. Voor dat budget moet de beroepsbevolking van de regio Utrecht 
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digitaal vaardig gemaakt worden, moet de regio Utrecht zich een leven lang kunnen 

ontwikkelen en moet er een veilige en soepele transitie zijn van beroepen met tekorten en 

groeipotentie. Hier staan redelijk concrete doelstellingen bij. Spreker hoopt dat de andere 

partijen in de markt dit gaan realiseren omdat de provincie dit nooit kan. Dat blijkt ook uit de 

motie die eerder over coronagelden is aangenomen en die gestrand is in bureaucratie. De 

PVV is erg sceptisch over dit lange stuk en het is aan de gedeputeerde om de fractie te 

overtuigen dat dit concrete resultaten gaat opleveren. De PVV gelooft daar niet in.  

 

De heer Eggermont deelt de scepsis van de PVV. De fractie heeft al eerder aangegeven dat 

vanwege de flexverslaafdheid van werkgevers een leven lang leren onmogelijk wordt 

gemaakt en ziet in het stuk niet naar voren komen dat het wel mogelijk wordt gemaakt. 

Spreker meent dat het plan leuk voor de bühne is maar denkt niet dat er met het plan 

daadwerkelijk iets voor mensen gaat veranderen.   

De heer Bart geeft aan positiever over het voorstel te zijn en te zien dat het een positief 

effect zou kunnen hebben, maar herkent ook de opmerking van de heer Eggermont en de 

ruimte die geboden moet worden door werkgevers aan werknemers om te kunnen 

ontwikkelen. Gevraagd wordt of de heer Eggermont positiever tegenover het voorstel zou 

staan als de vakbonden een nadrukkelijker rol zouden krijgen in de uitvoering en door mee 

te denken. 

De heer Eggermont antwoordt een groot voorstander te zijn om meer delen van de 

samenleving onder controle van de vakbeweging te krijgen, ook in dit geval. Dit voorstel zou 

dan wel ernstig geamendeerd moeten worden om dat voor elkaar te krijgen. Spreker wil het 

optimisme van de heer Bart omarmen wil samen met hem zoeken hoe dit voor elkaar 

gekregen kan worden.  

De heer Hazeleger geeft aan eens van een socialist te hebben gehoord die in de eerste klas 

van de trein ging zitten en daar kritiek op kreeg en dat er werd gezegd dat zijn achterban in 

de derde klas zat, die was er toen nog. De reactie van de socialist was dat hij wilde dat zijn 

achterban ook in de eerste klas komt zitten. Dat is het klassieke idee van de volksverheffing. 

In het stuk staat dat 112.000 mensen uit de Utrechtse beroepsbevolking krijgen een 

basisniveau aan digitale vaardigheden en spreker meent dat dat een klassiek voorbeeld van 

volksverheffing is. Gevraagd wordt waarom de heer Eggermont niet wat enthousiaster is.  

De heer Eggermont geeft aan wel eens te horen te krijgen dat de eerste klas moet worden 

afgeschaft waarop hij altijd reageert dat juist de tweede klas moet worden afgeschaft. 

Spreker vraagt zich af of met 500.000 voor elkaar gekregen wordt dat deze 112.000 mensen 

digitaal vaardig worden. Dat is 4 euro per persoon. Spreker is voor verheffing maar denkt 

niet dat die verheffing met 4 euro per persoon voor elkaar gekregen wordt.  

 

De heer Hazeleger geeft aan in het begin buitengewoon sceptisch te zijn geweest. Spreker 

vindt naam Human Capital al vreselijk. Bij menselijk kapitaal denkt spreker aan aandelen en 

niet aan mensen. Toen spreker het stuk voor het eerst las, viel het hem mee. Er staan 

concrete doelen in en deze doelen spreken hem aan en de werkwijze ook. De afgelopen 

maanden is er vaak een discussie geweest over de rol van de provincie en spreker meent dat 

het bij uitstek bij de provincie past om te kijken naar de uitdagingen in de economie die 

gemeenten niet op kunnen lossen. Deze uitdagingen worden op deze manier opgelost. Als 



het zou lukken om in zeven jaar 73.500 extra transities van werk naar werk te creëren, 

600.000 mensen uit de Utrechtse beroepsbevolking deel te laten nemen aan een leven lang 

leren en 112.000 mensen in de volksverheffingsprogrammering, dan zou dat geweldig zijn. 

Daar zit ook het kritische punt, spreker meent dat dat niet gaat lukken met het geld dat nu 

gereserveerd wordt. Het valt spreker op dat de doelen heel concreet zijn en dat het bedrag 

dat gevraagd wordt ook heel concreet is maar dat ze niet bij elkaar passen. Spreker vraagt 

wat er met de doelen gebeurt als er niet genoeg wordt opgehaald in de collectezak die nu 

rondgaat bij de partners. Spreker is benieuwd waar de concrete bedragen die nu gevraagd 

worden, vooral het impulsgeld, op gebaseerd is als nog niet bekend is wat de rest bijdraagt.  

De heer Dercksen geeft aan dat de heer Hazeleger een U-bocht maakte waardoor hij toch 

weer een beetje bij de heer Eggermont en spreker in de buurt kwam. Het zijn inderdaad 

concrete doelstellingen maar spreker vraagt zich af of je die gaat halen met het aanstellen 

van coördinatoren, een impulsbudget, het inrichten van een learning community en 

transitiepaden. Als er een groep zou zijn geïdentificeerd die geholpen zou kunnen worden 

met het aanleren van digitale vaardigheden dan zou dat de steun van de PVV krijgen. Het is 

nu echter net als met de Sportagenda, daar gaat niemand van sporten, er gaan alleen 

mensen praten. Spreker vraagt of de heer Hazeleger het met hem eens is dat dat gevaar hier 

ook dreigt.  

De heer Hazeleger geeft aan het daar niet mee eens te zijn. Het verschil is dat er in de 

Sportagenda helemaal niet stond dat er meer mensen zouden gaan sporten. Er stond alleen 

dat er zonnepanelen op daken gelegd zouden worden en andere zaken die al in andere 

programma’s geregeld worden. Als er wel doelen in hadden gestaan zoals dat meer mensen 

gaan bewegen of een ommetje maken, had de SGP er misschien nog iets in kunnen zien.  

De heer Dercksen merkt op dat dat wel in de krant stond. 

De heer Hazeleger antwoordt dat hij de krant niet leest om er het provinciale nieuws uit te 

halen en dat hij vindt dat de gedeputeerde dat aan de Staten moet rapporteren. Spreker 

beoordeelt alles wat van het college komt op basis van de stukken die het aanlevert en niet 

op basis van wat in de krant staat.  

De heer Eggermont vraagt of de heer Hazeleger het met de SP eens is dat met het half 

miljoen in ieder geval de verschillende coaches aan een baan worden geholpen.  

De heer Hazeleger geeft aan het daar mee eens te zijn, ook dat is volksverheffing, maar 

alleen voor wat minder mensen dan dat de doelstelling is. Spreker meent dat als het lukt om 

de partijen die genoemd worden aan de agenda te verbinden, de doelen bereikt zouden 

kunnen worden. Het is goed om de doelstelling op te schrijven en daar als provincie je 

commitment over uit te spreken, de verbindende rol te pakken, de partijen bij elkaar te 

zoeken en de doelen na te streven.  

De heer De Droog geeft aan het in het voorstel als een resultaatindicator te hebben gelezen. 

Er is een discussie geweest over de doelenboom, indicatoren, effecten en resultaten. Bij de 

resultaatindicator krijgt spreker het idee dat de provincie 73.000 mensen wil optillen en op 

een andere plek wil neerzetten. Spreker krijgt daar als liberaal een raar gevoel bij en vraagt 

hoe de heer Hazeleger deze doelstelling verstaat.  

De heer Hazeleger geeft aan de doelstelling te verstaan als een poging om een SMART 

resultaat te formuleren, dat vragen de Staten ook van het college en spreker is blij dat dat nu 

gebeurd is. Spreker gaat ervan uit dat er documentatie onder ligt en dat het gebaseerd is op 



de cijfers van de sectoren met tekorten en de sectoren met overschotten. Deze vraag zou de 

heer De Droog ook aan de gedeputeerde kunnen stellen. Doordat de doelstelling SMART is 

geformuleerd kan hier in 2027 ook op teruggeblikt worden.  

 

Mevrouw Hoek geeft aan dat het een mooi en ambitieus plan is maar heeft zelf een andere 

insteek. Spreker mist in het plan de arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten zijn goedkoper 

en nemen arbeidsplaatsen in die bedoeld zijn voor diegenen waar het voorstel over gaat. 

Gevraagd wordt hoe daar mee om wordt gegaan, dat zou spreker als aparte paragraaf in het 

stuk mee willen nemen. Arbeidsmigranten hebben verstrekkende gevolgen als huisvesting 

en vervoer. Spreker zou een onderzoek willen zien over hoeveel arbeidsmigranten er in de 

provincie werkzaam zijn. De kwekerijen draaien bijna helemaal op arbeidsmigranten.  

Spreker meent dat het plan teveel is gericht op hoogopgeleiden. Er zijn ook handen nodig en 

het plan in niet in balans met wie er allemaal werkt en woont in de provincie.  

Ook de statushouders zijn niet meegenomen en zij stromen op een gegeven moment ook in 

op de arbeidsmarkt. Spreker zou deze groep in een aangepast voorstel terug willen vinden.  

De heer Hazeleger geeft aan dat mevrouw Hoek stelt dat arbeidsmigranten de plek innemen 

van de Utrechtse beroepsbevolking en vraagt aan welke sectoren mevrouw Hoek denkt.  

Mevrouw Hoek antwoordt aan de land- en tuinbouw te denken.  

De heer Hazeleger geeft aan daar wel eens te komen en stelt dat de land- en tuinbouwer 

arbeidsmigranten in dienst hebben omdat ze geen Nederlanders kunnen vinden die dat werk 

willen doen.  

Mevrouw Hoek geeft aan dat het voorstel te beperkt is. Er zitten veel mensen in de WW en 

daar zitten mensen bij die denken dat als ze gaan werken ze evenveel krijgen als in de WW 

en dan liever op de bank zitten met een peuk en een biertje. Deze mensen zouden echter 

heel goed in de landbouw en in de kwekerijen werken. Dan verdienen ze misschien meer 

dan de bijstand of de WW. Het is dus een gekokerd voorstel.  

De heer Hazeleger vraagt wat mevrouw Hoek voorstelt dat gedeputeerde Strijk daar aan zou 

moeten doen. 

Mevrouw Hoek antwoordt dat de gedeputeerde deze groepen niet moet verwaarlozen. Na 

corona zullen nog meer bedrijven bijna failliet gaan en goedkope arbeidskrachten zijn dan 

nog welkomer en dat gaat op een gegeven moment ten koste van de balans. 

 

De heer Eggermont hoort de heer Hazeleger praten over Hollanders die zouden weigeren 

ergens voor te werken en vraagt of dat ook zou kunnen komen omdat werkgevers te weinig 

loon bieden voor het werk dat gevraagd wordt.  

De heer Hazeleger geeft aan altijd voor hogere lonen te zijn en dat werkgevers gebonden 

zijn aan het minimumloon.  

De heer Eggermont stelt dat de heer Hazeleger dat niet als een punt ziet. Voor spreker is het 

een grote reden waarom hij zich hard inzet voor een hoger minimumloon van 14 euro en hij 

denkt dat dit soort dingen dan ook minder als een probleem gezien zullen worden en dat er 

minder Hollanders niet gevonden kunnen worden. 

De heer Bart stelt dat hij een Porsche van 50.000 euro zou willen en dat niet kan betalen, hij 

wel kan zeuren dat de prijs lager moet zijn maar dat de prijs daardoor niet zakt. Als spreker 

een werkgever is en geen werknemer kan vinden voor een bepaald loon, kan hij wel gaan 



zeuren dat de werknemers te duur zijn, maar het kan ook dat hij dan geen fatsoenlijk 

business model heeft en na moet denken over een business model waarmee hij wel 

voldoende kan betalen.  

Richting mevrouw Hoek merkt spreker op dat mevrouw Hoek met betrekking tot de 

arbeidsmigranten insinuaties maakt die niet in dit debat thuishoren. Daarbij is er net de 

toeslagenaffaire geweest waaruit blijkt dat mensen liever niet in de bijstand willen zitten 

omdat dat op dit moment geen pretje is. Spreker stelt voor dat die discussie buiten deze 

discussie over de Human Capital Agenda laten. 

 

De heer Kocken meent dat het voorstel mooi past in de traditie van de afgelopen jaren. In de 

vorige Statenperiode is gesproken over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 

waarbij het ook ging over zij-instromers of overstappers. Bij de laatste 

begrotingsvergadering heeft de VVD ingebracht dat het gaat om banen, banen, banen, om 

weer uit de crisis te komen. De plannen die de fractie nu ziet kunnen daarbij. Het woord 

kunnen wordt gebruikt omdat spreker zich wel wat kan voorstellen bij de gemaakte 

opmerkingen.  

Tegelijkertijd gaat het om iets wat in Nederland heel complex is georganiseerd. Het is lang 

niet altijd gemakkelijk om over te stappen naar andere sectoren. Dit heeft bijvoorbeeld te 

maken met opleidingsfondsen. Dat je een omweg nodig hebt om in een abstracte discussie 

een organisatiestructuur met elkaar op te tuigen kan spreker zich voorstellen. Dat staat ook 

keurig in de Human Capital Agenda en dat is ook het positieve van het stuk. Er wordt een 

bundeling gemaakt van partijen en een individuele werknemer die wil overstappen naar een 

andere baan heeft daarvoor die partijen nodig omdat er nu soms rare muren, regels en 

onwil in de weg staan. Als met het stuk de partijen bij elkaar gebracht kunnen worden dan is 

dat heel positief. Dat heeft ook de steun van de VVD.  

Er is wel een risico. Er is net al gesproken over de aantallen mensen en spreker snapt dat als 

je zo een complexe samenwerking hebt, je een aantal wilt hebben om te zien of je voortgang 

maakt en waar je elkaar op kunt aanspreken. Tegelijkertijd kan dat aantal een eigen leven 

gaan leiden en een perfide werking hebben waarbij het om een vinkjescultuur gaat om te 

zorgen dat mensen die overstap gaan maken. De VVD worstelt daar mee. Enerzijds kan het 

waarde hebben om een aantal te noemen of een doelstelling te hebben en anderzijds is het 

de vraag hoe je voorkomt dat het een eigen leven gaat leiden en belangrijker wordt dan het 

onderliggende doel.  

Gevraagd wordt hoe de gedeputeerde deze agenda ziet in relatie tot motie 70 over de 

arbeidsmarkt die vorig jaar is aangenomen. 

Er wordt nu veel tijd en energie gestoken in het optuigen van de infrastructuur. De fractie 

ziet tegelijkertijd op korte termijn een vraagstuk op zich afkomen met het aflopen van de 

Rijkssteun aan bedrijven. De technische vraag die spreker heeft gesteld is of de provincie op 

tijd klaar is om dat probleem te tackelen of dat er gewacht moet worden tot de 

infrastructuur op orde is. Het antwoord sloot niet aan de verwachtingen. De gedeputeerde 

wordt gevraagd of de provincie op tijd klaar is en of er niet parallel geschakeld moet worden 

zodat er improviserend op korte termijn iets geregeld is terwijl er wordt voortgebouwd aan 

de infrastructuur voor de middellange termijn.  



Spreker meent dat goed is dat mensen kunnen gaan werken in de technieksector maar dan 

moet er ook voor worden gezorgd dat er plek is voor dat soort bedrijven door 

bedrijventerreinen uit te breiden.  

Met betrekking tot beslispunt 3 wil de fractie voorstellen met een amendement om de tekst 

te wijzigen in: Bij de behandeling van de Kadernota 2022 en de begroting 2022 te besluiten 

over aanvullend budget voor de periode 2022 tot en met 2027 voor de realisatie van de 

Human Capital Agenda. Spreker stelt dat er eigenlijk pas bij de Kadernota wordt besloten en 

dat het raar is om nu al een besluit te nemen ‘onder voorwaarde dat’.  

De heer Eggermont is blij dat de heer Kocken zijn zorgen uitte over de technische beroepen 

ten aanzien van de bedrijventerreinen. Spreker vraagt of hij het met de SP eens is dat er ook 

voor moet worden gezorgd dat deze mensen in de provincie kunnen wonen, en niet zoals 

minister Blok destijds zei: “Fuck it, dan gaan die mensen maar anderhalf uur hier vandaan 

wonen”. Dit omdat vanwege de grondrente de prijzen in Utrecht zo hoog zijn dat ze hier 

überhaupt niet kunnen wonen. Gevraagd wordt hoe de heer Kocken hier tegenaan kijkt.  

De heer Kocken geeft aan de heer Blok nooit de opmerking: “Fuck it” horen maken. De VVD 

heeft juist het pleidooi gehouden om ervoor te zorgen dat er aan de westkant van de 

provincie voldoende bedrijventerreinen zijn, waar de mensen wonen en de huizen enigszins 

betaalbaar zijn zodat mensen die daar werken niet op zoek hoeven naar een woning in het 

stadsgewest Utrecht wat onbetaalbaar is. Spreker is het er dus mee eens dat er betaalbare 

woningen moeten komen voor de mensen die hier werken. 

De heer Eggermont constateert dat de heer Kocken niets wil doen aan de redenen van de 

bizarre huizenprijzen in de regio. Met betrekking tot de opmerking van de heer Blok geeft 

spreker aan dat het zijn interpretatie was van hoe hij dat aangaf toen spreker vroeg hoe 

mensen met een modaal inkomen hier kunnen wonen. 

 

De heer Hazeleger vindt het een terecht punt van de VVD om de afweging bij de Kadernota 

te maken. Gevraagd wordt of de VVD dit amendement gaat indienen bij alle voorstellen die 

er deze cyclus op de agenda staan. Spreker heeft dezelfde kritiek bij veel voorstellen die op 

de agenda staan en vindt het best ver gaan om bij al die voorstellen een amendement in te 

dienen, alhoewel hij het een sympathieke gedachte vindt.  

De heer Kocken geeft aan dat het best zou kunnen dat dat bij alle voorstellen wordt gedaan. 

Hier gaat het om meerjarig incidenteel budget. De VVD meent dat als iets meerjarig is, het 

niet incidenteel meer is. Zeker met deze termijn van langer dan drie jaar.  

 

Mevrouw De Kruif geeft aan blij te zijn dat dit voorstel vandaag voorligt. Het initiatief is goed 

en past bij de rol van de provincie omdat het gemeente-overstijgend is. De arbeidsmarkt 

verandert voortdurend en dit is door de coronacrisis in een sneltreinvaart terechtgekomen, 

en dan vooral de reorganisaties en het gegeven dat alles digitaal moet. Het Statenvoorstel 

kan dan ook niet op een beter moment komen. 

De fractie is nog wel zoekende naar hoe de werkgevers bij dit plan betrokken en 

gestimuleerd worden. Er wordt organisatorische en financiële steun gevraagd van 

werkgevers en voor de werknemers hangt financieel gezien veel af van de werkgevers.  

 



De heer Dercksen hoort mevrouw De Kruif zeggen dat het plan goed past bij de 

coronaproblematiek en stelt dat de doelstelling loopt voor zeven jaar en spreker geeft aan 

niet te hopen dat corona nog zeven jaar duurt. Gevraagd wordt waarom mevrouw De Kruif 

dit dan een goed combinatie vindt.  

 

Mevrouw De Kruif antwoordt ook te hopen dat corona niet nog zeven jaar duurt maar dat de 

reorganisaties en het digitaal werken door de coronacrisis zijn versneld. Spreker heeft in 

haar eigen omgeving ook gemerkt dat door corona reorganisaties sneller gingen en ziet ook 

dat sommige mensen het digitale werken lastig vinden en daarom is dit een passend 

moment voor het plan. 

Spreker vervolgt en geeft aan dat de groep werkgevers ervoor moet zorgen dat er financiële 

middelen zijn voor bijvoorbeeld omscholing. Daarbij is het belangrijk om de rol van de 

provincie goed duidelijk te hebben. Werkgevers en werknemers zijn, ook via vakbonden, 

contractueel aan elkaar verbonden, bijvoorbeeld door een cao of sociaal plan. De provincie 

is daarbij geen partij. In de optiek van het CDA is de rol van de provincie om sturing te geven 

en vooral zaken makkelijker te maken en niet moeilijker. Dit moet worden gedaan door goed 

naar de vakbonden en werkgevers te luisteren, bijvoorbeeld wat de werkgever nodig heeft 

om de transitie makkelijker te maken voor de werknemer, wat ze nodig hebben om de 

werknemers te begeleiden. Gevraagd wordt hoe de provincie met de werkgevers aan tafel 

gaat komen en hoe de werkgevers gestimuleerd gaan worden.  

Er wordt genoemd dat de transitievergoeding gebruikt kan worden voor omscholing. De 

fractie is benieuwd hoe dit ingeregeld gaat worden en hoe de werkgevers hierover benaderd 

gaan worden. Gevraagd wordt hoe ervoor wordt gezorgd dat dit echt mogelijk gemaakt gaat 

worden. Er staat in het stuk dat de financiële sector in de provincie Utrecht bovengemiddeld 

aanwezig is. De fractie heeft signalen ontvangen dat binnen enkele financiële instellingen de 

reorganisatie zo wordt ingeregeld dat als jouw functie wegvalt, je alsnog op een andere plek 

kunt komen, ook al is dat niet jouw functie of een functie die je trekt en je kunt daarbij ook 

onder je schaal komen te werken. Dat betekent dat de transitievergoeding niet wordt 

uitgekeerd en ook niet kan worden ingezet voor omscholing. Dat maakt de transitie naar een 

nieuwe baan lastiger.  

De flexwerkers worden op dit moment vaak niet gesteund vanuit de werkgever. Spreker 

heeft gelezen dat er landelijke fondsen zijn waar flexwerkers zich voor zouden kunnen 

aanmelden maar leest in het stuk niet terug hoe deze groep benaderd en bereikt wordt. 

Gevraagd wordt hoe deze groep financieel ondersteund kan worden, juist de flexwerkers zijn 

in deze tijd zonder werk komen te zitten. Ook wordt gevraagd hoe een zzp’er gemakkelijk 

gebruik kan maken van een leven lang leren en ontwikkelen.  

Vorig jaar zijn er extra ambtenaren aangenomen om ervoor te zorgen dat de aansluiting 

tussen onderwijs, bedrijfsleven en de overheid verbeterd wordt. Gevraagd wordt of deze 

ambtenaren voor dit plan worden ingezet of dat er extra medewerkers bijkomen. 

De fractie is al met al tevreden over het initiatief en het gestelde doel maar zoekt naar 

verheldering over de weg naar het doel toe.  

 

De heer Koerts stelt dat de coronacrisis het belang aantoont van een arbeidsmarkt die kan 

inspelen op veranderende omstandigheden. Tegen die achtergrond is het goed om een visie 



te hebben en daar doelen aan te verbinden. Op hoofdlijnen kan de ChristenUnie zich vinden 

in de Human Capital Agenda. De sectoroverstijgende benadering spreekt de fractie aan. De 

fractie herkent dat de sectorale grenzen vervagen. Tegelijkertijd blijft het zo dat bepaalde 

sectoren in de provincie Utrecht meer aanwezig zijn dan andere. Gevraagd wordt of de 

Human Capital Agenda wel voldoende aandacht heeft voor de regionale verschillen, grofweg 

de dienstverlening in de grotere steden en de maakindustrie en de agrofoodsector in het 

oosten en westen van de provincie.  

De provincie is de enige partij die de grenzen van gemeenten en arbeidsmarktregio’s 

overstijgt staat in het voorstel. In de provincie zijn er echter twee arbeidsmarktregio’s die de 

provincie overstijgen, Foodvalley en regio Gorinchem. Gevraagd wordt hoe de visie in de 

Human Capital Agenda zich verhoudt tot het beleid in die regio's. Spreker meent dat dat met 

elkaar in balans zou moeten zijn. Er zijn drie heldere doelstellingen geformuleerd en de 

fractie vraagt zich af in hoeverre deze meetbaar zijn. Je kunt tellen hoeveel mensen hebben 

deelgenomen aan een leven lang ontwikkelen-traject maar dan is nog onduidelijk in 

hoeverre dat aantoonbaar een gevolg is van de Human Capital Agenda. In het verlengde 

daarvan wordt gevraagd waar de getallen van de kwantitatieve doelstellingen op zijn 

gebaseerd en of de Human Capital Agenda heeft gefaald als er na zeven jaar minder 

transities zijn gerealiseerd, of dat dat tegen die tijd juist een goed teken is. Het zou ook een 

teken kunnen zijn van een duurzaam aantrekkende economie waardoor mensen langer 

blijven en overstappen niet meer nodig is. Spreker vraagt met betrekking tot het beperkte 

budget wat het effect is voor reeds lopende projecten die worden ingepast in de Human 

Capital Agenda en of deze projecten worden heroverwogen of juist geïntensiveerd. 

Continuïteit lijkt de fractie in dit verband van groot belang. Juist voor de lange 

termijndoelstellingen moeten stakeholders kunnen vertrouwen op een duurzaam betrokken 

overheid.  

De stuurgroep voor de Human Capital Agenda gaat functioneren onder de Economic Board 

Utrecht (EBU). De ChristenUnie is eerder al kritisch geweest over de EBU en het risico dat 

daarmee de meeste aandacht uitgaat naar banen voor hoger en wetenschappelijk 

opgeleiden. Gevraagd wordt hoe wordt geborgd dat praktisch opgeleiden niet worden 

vergeten omdat ook op dat niveau vacatures moeilijk invulbaar zijn. In dat kader ziet de 

fractie dan ook graag voldoende aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen, laag opgeleiden of jongeren die vanwege hun 

achternaam moeilijk aan een stageplaats komen. Gevraagd wordt in hoeverre geslaagde 

voorbeelden van verbinding tussen mbo-opleidingen en bedrijfsleven actief worden 

betrokken. Te denken valt aan het Hoornbeeck College in Amersfoort die hoog scoort in het 

toeleiden naar stageplaatsen of de Food Academy Nijkerk waar de sector zelf nauw 

betrokken is bij het lesprogramma. De gedeputeerde wordt gevraagd te reflecteren op deze 

vragen en opmerkingen en spreker geeft aan dat als dat goed wordt opgepakt, de fractie kan 

instemmen met de Human Capital Agenda. 

 

De voorzitter licht toe dat commissies de maiden speech niet kennen maar dat de heer 

Koerts wel voor het eerst aan het woord was in deze commissie en feliciteert hem met zijn 

optreden.  

 



De heer De Droog stelt dat de Human Capital Agenda in de kern aan ideeën raakt waar D66 

voor wil staan, een samenleving waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan ontplooien en 

waarbij men niemand laat vallen. Er liggen kansen voor de Human Capital Agenda in steeds 

veranderende samenleving die steeds hogere eisen stelt aan de wendbaarheid van 

ondernemers, overheden onderwijsinstellingen en de mensen die studeren en werken. 

Afstemming tussen deze partijen is goed en helpt om het onderliggende vraagstuk van de 

mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen.  

Er zijn een paar enthousiaste informatiesessies geweest maar de fractie zoekt nog naar wat 

de provincie nu concreet gaat doen. Het stuk bevat veel analyses en voorbeelden maar kan 

volgens de fractie wat scherper.  

De fractie is blij dat de motie Arbeidsmarkt in actie in de Human Capital Agenda landt en 

wacht de beantwoording van de vragen van de VVD af. Verschillende partijen hebben al hun 

invulling gegeven met betrekking tot de concrete duiding maar de grondexploitatie wil hier 

graag de gedeputeerde over horen. De gedeputeerde wordt gevraagd de Staten mee te 

nemen in de onderliggende gedachte bij de Human Capital Agenda en de afweging ten 

opzichte van wat er al gebeurt in het veld, zowel publiek als privaat. De Staten worden 

gevraagd een plan vast te stellen voor zeven jaar en daar middelen voor vrij te maken en 

gevraagd wordt wat, als het plan is vastgesteld, GS dan concreet gaat doen.  

 

De heer Bart stelt dat GroenLinks positief is over de Human Capital Agenda. Het is duidelijk 

dat de arbeidsmarkt van de toekomst niet zal lijken op die van vandaag. Voor de grote 

systeemtransformaties die nodig zijn is het belangrijk om te investeren in de inwoners van 

de provincie Utrecht. Dit niet als factor arbeid om te werken voor het grootkapitaal maar 

vanuit de intrinsieke waarde die de kans op zelfontplooiing biedt.  

De volksverheffing waar de heer Hazeleger over sprak, spreekt aan maar er moet wel 

worden gezorgd voor een eerlijke, goedbetaalde en duurzame baan voor elke Utrechter die 

wil en kan.  

Er ligt volgens spreker een duidelijke probleemanalyse onder de agenda. Volgens spreker is 

het ook niet goed in de Staten. Als de gedeputeerde geen heldere cijfermatige doelen stelt, 

dan wordt een plan te vaag genoemd, en nu deze wel zijn gesteld dan is de reactie dat dat 

ook niet handig lijkt. De gedeputeerde heeft wat dat betreft een lastige baan. GroenLinks 

vindt het goed dat er kwantitatieve doelen zijn gesteld. Het werk wordt niet allemaal door 

de provincie zelf uitgevoerd, het gaat om de regierol en het opzetten van de infrastructuur. 

Wat de fractie betreft is dit een goede eerste stap en het lijkt logisch om hier zo snel 

mogelijk mee te beginnen. Dit zeker door de veranderingen op de arbeidsmarkt, die nu door 

COVID plaatsvinden. Qua toon had het stuk voor GroenLinks ook anders mogen heten, het 

klinkt als een stuk dat vanuit werkgevers die graag goed opgeleid personeel willen, en weinig 

vanuit het oogpunt van personeel zelf. Spreker stelt dat mensen niet leven om te werken of 

te innoveren, maar werken of innoveren om te leven. Spreker kent de gedeputeerde als 

iemand die dat ook zo ziet en gevraagd wordt of de gedeputeerde het met GroenLinks eens 

is dat de toon en de tekst meer gericht kan zijn op de mens achter de werknemer. Dit zeker 

als het gaat om een leven lang ontwikkelen waar de mens centraal wordt gesteld. Wat 

GroenLinks betreft zou de triple helix dan ook wel een quattro helix mogen zijn, inclusief de 

vakbonden. De indirecte rol die de vakbonden krijgen is voor de fractie te beperkt. In de 



informatiesessie is aangegeven dat er wel een gesprek met de vakbonden zou plaatsvinden, 

maar nu wordt duidelijk dat er eigenlijk nog niet veel contact is. Gevraagd wordt waar het in 

het contact spaak loopt en hoe ervoor gezorgd kan worden dat via de vakbonden de stem 

van de werknemer ook meer gehoord wordt bij de overlegtafels en bij de Human Capital 

Agenda. Ook als het gaat om bijvoorbeeld werkdruk, die invloed heeft op hoeveel ruimte 

iemand ervaart om zich te kunnen ontwikkelen zijn vakbonden bij uitstek van onmisbare 

waarde. Hierbij valt ook te denken aan hoeveel vergoeding iemand krijgt om een opleiding 

te doen, bij een slecht betaalde baan is dat vaak beperkt. Gevraagd wordt in hoeverre tot nu 

toe is gesproken over het salaris van praktisch opgeleiden en sectoren met tekorten. Je moet 

niet willen dat het in Nederland wordt als in de VS waar zwaar overwerkte werknemers van 

Amazon met een nauwelijks met het blote oog waarneembaar salaris een mailtje krijgen dat 

ze één keer per week gratis een les yoga kunnen volgen. Dat helpt niet goed en helpt ook 

niet om je zelf te kunnen ontwikkelen.  

Als dit de kapstok is voor het arbeidsmarktbeleid dan hoopt spreker dat de gedeputeerde 

het met GroenLinks eens is dat deze kapstok wel erg wankel staat zonder de nadrukkelijke 

instemming van de vakbonden en dat de vakbonden dus ook aan tafel zouden moeten 

zitten.  

De fractie heeft een technische vraag gestuurd over inclusiviteit en diversiteit. De 

ChristenUnie haalde ook al aan dat sommige mensen op de arbeidsmarkt achter blijven en 

moeilijker bereikt worden. Er is geen helder antwoord gekomen op de vraag hoe ervoor 

gezorgd wordt dat er verder wordt gekeken dan alleen het onderscheid tussen praktisch 

geschoold en hoger opgeleid. In de vraag zijn voorbeelden genoemd die niet terugkwamen 

in de beantwoording, zoals hoe het programma diversiteit en inclusie verder gaat invullen, 

hoe ervoor gezorgd wordt dat iedereen meer kan doen, of er gezocht wordt naar specifieke 

aanspreekpunten voor bepaalde doelgroepen hoe dit wordt gelinkt aan bijvoorbeeld de 

Sociale Agenda. De fractie hoort dat graag nog wat meer over van de gedeputeerde maar 

verder is GroenLinks positief en als zeker is dat de vakbonden ook aan boord komen dan kan 

het voorstel op steun rekenen.   

 

De heer Potjer sluit aan bij de heer Dercksen en de heer Eggermont, dat laatste gebeurt bij 

economische onderwerpen niet zo vaak. De heer Eggermont maakte een scherpe 

opmerking, dat als een vacature niet ingevuld kan worden er meer loon geboden moet 

worden. Spreker is het niet eens met de opmerking over het minimumloon.  

De heer Eggermont geeft aan het ook fijn te zouden vinden als de heer Potjer het met de SP 

eens zou zijn dat er meer zaken in de samenleving onder controle van de vakbeweging 

zouden moeten komen te staan.  

De heer Potjer vindt het wel prima zo, hij doet het zelf ook zonder vakbond.  

Spreker herkent de uitdagingen en de doelen die genoemd worden. De vraag blijft voor 

spreker wel hoe de provincie hier impact op gaat hebben en hij geeft aan nog niet overtuigd 

te zijn. Spreker kijkt uit naar de salespitch van gedeputeerde Strijk.  

 

De heer Bouabid geeft aan op dit punt geen woordvoering te hebben.  

 



De heer Talhaoui geeft aan dat de fractie blij is met dit voorstel en vooral de aandacht voor 

vaardigheden van werknemers. De grote ambities worden verwelkomd. De zorgen van de 

fractie zitten bij de punten die de ChristenUnie en GroenLinks al noemden als aandacht voor 

minderheidsgroepen en minderbedeelden. In de beantwoording van de vraag van 

GroenLinks hierover komt nog niet duidelijk naar voren hoe deze mensen straks beter tot 

hun recht komen, hoe ze eerder aan het werk kunnen en hoe ze de cursussen kunnen 

volgen. Gevraagd wordt hoe een werknemer in de provincie bij zo’n cursus terecht komt, of 

er een website komt of dat er iemand met sirenes langskomt. Gevraagd wordt wat er 

concreet gaat gebeuren om iemand verder te helpen. De provincie legt als aanjager meteen 

geld op tafel en spreker mist wat de andere partijen gaan doen en wat er gebeurt als deze er 

misschien wel met het woord maar niet met de daad zo inzitten als de provincie. Spreker 

vraagt of de ambities dan meteen overboord zijn of dat de provincie dan toch door gaat en 

hoe dat dan opgelost gaat worden.  

In het Statenvoorstel staat op pagina 8 dat de onderwijsvouchers voorlopig, of misschien 

definitief, niet meer de voorkeur hebben. Andere provincies hebben hier al mee gewerkt en 

de vouchers werden goed gebruikt door werknemers. De werknemers namen zelf 

verantwoordelijkheid en gingen een opleiding volgen. In het stuk staat echter ook dat de 

infrastructuur die daar onderligt niet van de grond kwam. Spreker vraagt of het fijne niet 

behouden kan worden, dat mensen zelf een voucher gebruiken, en actie en 

verantwoordelijkheid nemen, en dat ondertussen de infrastructuur door de provincie 

aangejaagd wordt. De gedeputeerde wordt gevraagd hier op te reflecteren.  

De heer Hazeleger stelt dat de heer Talhaoui zei dat de vouchers mooie dingen opgeleverd 

hebben. Spreker leest echter in het stuk dat de middelen besteed waren maar dat het aan 

een LLO-infrastructuur ontbrak. Spreker ziet niet waar de heer Talhaoui vandaan haalt dat 

de vouchers zo positief hebben gewerkt.  

De heer Talhaoui antwoordt gelezen te hebben dat de middelen voor de vouchers zijn 

gebruikt.  

De heer Hazeleger geeft aan dat het geld op was en dat dat niet wil zeggen dat het positieve 

dingen heeft opgeleverd.  

De heer Talhaoui geeft aan dat het geld is opgemaakt en dat dat voor hem betekent dat het 

een succes is dat de werknemers er gebruik van hebben gemaakt. Wellicht ziet spreker dit te 

positief. 

De heer Hazeleger geeft aan te zien dat het geld op is maar dat hij niet ziet wat de resultaten 

daarvan in de praktijk zijn geweest.  

De heer Talhaoui is dat met de heer Hazeleger eens. Spreker vat het zo op dat als het budget 

op is dat iets zegt over de vraag naar de vouchers.  

 

Mevrouw Jager geeft aan de Human Capital Agenda met veel interesse te hebben gelezen. 

Spreker is in een eerder leven werkzaam geweest in de sales bij een commerciële 

volwassenenopleider en heeft van dichtbij gezien wat goedbedoeld overheidsbeleid in de 

praktijk kan betekenen. De opleidingsvouchers waren voor de sales in elk geval niet slecht.  

Spreker heeft in de Human Capital Agenda een aantal verstandige keuzes gezien zoals de 

nadruk op effectiviteit door te sturen op het daadwerkelijke aantal transities naar 

kraptesectoren, het inzichtelijk maken en het aanjagen van ook het publieke aanbod zodat 



de inwoners beter weten wat de mogelijkheden zijn en spreker leest ook een persoonlijke 

aanpak in de agenda. Spreker vindt het beleid vaak wel heel abstract en vraagt zich af wat 

het nou in de praktijk betekent. Gevraagd wordt of, als bijvoorbeeld iemand zich wil laten 

omscholen tot verpleegkundige, er dan een website is, of een loket, of er 

studieloopbaanbegeleiding of een andere vorm van begeleiding wordt gegeven, welke 

faciliteiten er beschikbaar zijn en hoe het zit met de kosten van de opleiding. Gevraagd 

wordt of flexwerkers en zzp’ers ook in aanmerking komen voor zo een faciliteit.  

Spreker leest dat er voor praktisch opgeleide flexwerkers en zzp’ers aandacht wordt gegeven 

aan loopbaanbewustzijn. Dat klinkt voor spreker wat vaag, vaak is het niet, niet willen maar 

ook niet kunnen, wat het voor deze doelgroep lastig maakt om om te scholen. Spreker hoopt 

dat de Human Capital Agenda deze mensen meer biedt dan alleen een paternalistisch 

vingertje, dat ze meer zouden moeten willen. De gedeputeerde wordt om een reactie 

gevraagd.  

 

De voorzitter licht toe dat dit de eerste termijn was met veel vragen en kanttekeningen en 

geeft het woord aan gedeputeerde Strijk voor zijn reactie.  

 

Gedeputeerde Strijk dankt de sprekers voor hun reacties. De heer Dercksen heeft 

aangegeven nog niet in de Human Capital Agenda te geloven en gaf de gedeputeerde de 

kans om hem alsnog te overtuigen. De heer Potjer sloot daar bij aan. De gedeputeerde 

meent dat de provincie iets kan toevoegen aan het traditionele arbeidsmarktbeleid wat er 

nu is en wat via arbeidsmarktregio’s wordt vormgegeven. In Utrecht zijn dat er vier, Midden 

Utrecht, een deel van de Gooi- en Vechtstreek, Amersfoort en ook nog een klein stukje 

Foodvalley, waar twee Utrechtse gemeenten in zitten.  

Het begint met de analyse. Kijkend naar de arbeidsmarkt, de banen van nu, waar 800.000 

mensen werken, wordt duidelijk dat een deel van die banen over vijf jaar niet meer zal 

bestaan. Dat komt door technologische ontwikkelingen als robotisering die werk in de 

logistiek, landbouw en industrie zal doen laten ophouden. Het kan ook gaan over A.I., 

artificial intelligence die ervoor zal zorgen dat banen in de financiële dienstverlening die er 

nu nog zijn niet meer bestaan. De financieel administratief medewerker is over een jaar of 

vijf à tien vervangen door algoritmes. Het goede nieuws is dat er ook tekorten zijn in heel 

veel sectoren en waar nieuwe vormen van werkgelegenheid zullen ontstaan. Zo zullen er 

meer data-analisten nodig zijn, mensen die heel goed zijn in de IT-sector en die mee kunnen 

kijken naar de robots en A.I. Dat vraagt wel om her-, om, en/of bijscholing.  

Een tweede belangrijke ontwikkeling die er aan komt in de arbeidsmarktontwikkeling is dat 

de maatschappelijke opgaven daar toe dwingen. De provincie ziet vraagstukken op zich 

afkomen rondom bijvoorbeeld de klimaatontwikkeling en energietransitie die gaan leiden 

tot werkgelegenheid in bepaalde sectoren. Dat zijn sectoren waar nu als vacatures open 

staan. De maatschappelijke opgaven zullen hier nog meer een beroep op doen, dit zijn de 

groeisectoren. Het stuk laat zien dat er banen komen in het onderwijs. De techniek in de 

meest brede zin, van praktisch tot hoog geschoold, De IT en de zorg. Dit zijn de vragende 

sectoren waar in de toekomst nog veel werkgelegenheid zal zitten.  

Nu blijven mensen meestal binnen dezelfde sector werkzaam en daar zijn alle programma’s 

ook op ingericht. Er zijn opleidingsbudgetten om binnen hetzelfde bedrijf carrière te maken 



en ook nog wel als je binnen dezelfde branche blijft via de O&O-fondsen uit de cao’s. De 

infrastructuur is er echter niet op ingericht om van de ene naar de andere sector te gaan. Als 

je nu bij een bank werkt en straks in het onderwijs wilt werken of als je nu werkt in de 

logistiek werkt en graag in de zorg wilt werken dan zijn de transitiepaden daar nu niet op 

ingericht. Dit pad loopt nu via de werkloosheid, iemand raakt zijn of haar baan kwijt, krijgt 

een transitievergoeding mee en mag dan zelf op zoek gaan. Macro gezien is dat niet 

efficiënt. Vanuit de gehele samenleving, ook gezien de urgentie van de opgaven en omdat 

niemand langdurig werkloos wil zijn, zou het goed zijn als dat verbeterd kan worden. De 

gedeputeerde sprak laatst met mensen van een bank, er zijn nogal wat banken in de 

provincie en duidelijk is dat daar duizenden banen gaan verdwijnen in de komende jaren. De 

budgetten voor opleidingen mogen echter niet worden uitgegeven om een opleiding te 

volgen tot bijvoorbeeld leraar omdat ze alleen binnen de banksector mogen worden 

uitgegeven. Het onstschotten van de O&O-budgetten om mensen aan een toekomstvaste 

baan te helpen is iets waar de provincie aan kan bijdragen.  

Opleidingen om bijvoorbeeld leraar te worden zijn vaak gericht op jonge mensen en niet op 

iemand van bijvoorbeeld 45 jaar die al een hele tijd in een ander vak heeft gewerkt. De vraag 

is of je dan flexibele en modulaire opleidingen kunt aanbieden waarbij uitgegaan wordt van 

skills. Als iemand al 20 jaar heeft gewerkt, hoeft deze persoon niet alles te leren wat een 18-

jarige daarvoor moet leren omdat deze persoon al veel vaardigheden heeft ontwikkeld, en 

daar kan ook een deel diploma voor gegeven worden. Een PABO-opleiding wordt dan niet in 

de traditionele manier aangeboden, maar er wordt maatwerk gemaakt voor een groep 

mensen met bepaalde skills die vanuit de ene sector naar een andere willen overstappen. De 

provincie wil dus ontschotten omdat er tussen sectoren bewogen moet worden. De 

provincie wil ook maatwerk maken in het opleidingsprogramma, gericht op mensen die 

bijvoorbeeld 45 jaar oud zijn en die al vaardigheden hebben en die over willen stappen. Dit 

moet georganiseerd worden door werkgevers die mensen nodig hebben te vragen wat 

precies de vaardigheden zijn die ze zoeken en de werkgevers in de latende sectoren te 

vragen hoe het geld dat het ze kost om afscheid te nemen van hun medewerkers zo efficiënt 

ingezet kan worden. Ook moet bekeken worden hoe de O&O-budgetten, en deze betreffen 

honderden miljoenen, ingezet kunnen worden voor de sectorenoverstijgende transities. Met 

transitiepad wordt bedoeld dat mensen van de ene naar de andere sector kunnen 

overstappen en een maatwerkopleiding krijgen, en misschien ook wel tijdens de periode dat 

ze de opleiding volgen, doorbetaald krijgen.  

Mevrouw Jager vroeg op welke website dat dan allemaal te vinden is, hoe de opleiding eruit 

ziet en welke budgetten er zijn. Dat zijn de vragen waar ook een individuele medewerker 

tegenaan loopt en dat is wat de provincie wil aanjagen. De provincie wil de structuur 

neerzetten door werkgevers bij elkaar te brengen en ze probleemeigenaar te maken. De 

werkgevers hebben hier ook belang bij en voor de gedeputeerde horen de vakbonden hier 

ook bij. Dat is nog niet gelukt, in Zuid Holland zitten de vakbonden al wel aan tafel en voor 

de gedeputeerde is het cruciaal dat zij ook in Utrecht aan tafel komen. De vakbonden zijn 

veelal georiënteerd op de cao’s, maar de provincie zal ze wel aan tafel vragen zodat zij 

kunnen meedenken over hoe mensen van werk naar werk kunnen gaan.  

 



De heer Eggermont geeft aan dit een interessant verhaal te vinden maar stelt dat hij dit niet 

in het Statenvoorstel tegenkomt.  

Gedeputeerde Strijk antwoordt dat het misschien niet duidelijk is opgeschreven. De 

gedeputeerde is hierbij wel ook uitgegaan van de twee informatiebijeenkomsten die er zijn 

geweest. De eerste ambitie is om de komende zeven jaar 75.000 mensen van werk naar 

werk te helpen begeleiden door het vergemakkelijken van opleidingen door het ontschotten 

van de beperkingen als je van de ene naar de andere sector wilt gaan. De provincie wil hier 

een soepel pad van maken. Op pagina 6 of 7 van het Statenvoorstel worden voorbeelden 

gegeven. In de twee informatiebijeenkomsten zijn deze voorbeelden ook aangehaald. 

Ambitie 2 is laten landen bij mensen die op dit moment werken dat ze er van uit moeten 

gaan dat ze zich een leven lang moeten blijven ontwikkelen. De gedeputeerde heeft tijdens 

zijn gesprekken met de onderwijspartijen gemerkt dat de huidige 18-jarigen zo ook worden 

geschoold. De gedeputeerde is al in de vijftig en heeft dat toen niet meegekregen. De 

mentale setting dat een leven lang ontwikkelen in de komende decennia normaler moet zijn, 

en dat daarbij geholpen wordt omdat iedereen daar belang bij heeft, is nummer twee.  

Nummer drie is dat iedereen over digitale vaardigheden moet beschikken. Er is een groep 

mensen die eigenlijk niet kan omgaan met de nieuwe digitale technieken, dat is het nieuwe 

analfabetisme. Deze technieken zullen de komende jaren nog veel meer veranderen en als je 

wilt dat mensen mee kunnen blijven doen, zullen ze bij de hand gepakt moeten worden.  

De heer Eggermont geeft aan zich vaak onder extreem jonge mensen te begeven die hem 

boomer noemen, wat spreker niet altijd kan appreciëren.  Spreker stelt dat in zijn tijd al 

duidelijk was dat er geen enkele garantie was, ook al studeerde hij wiskunde en was helder 

dat hij dingen kon. Spreker ziet ten aanzien van de flexwerkers weinig gebeuren en gevraagd 

wordt hoe wordt ingericht dat zij ook mee kunnen doen.  

Gedeputeerde Strijk stelt dat dit een terechte vraag is die de heer Eggermont ook bij de 

informatiebijeenkomst heeft gesteld. De provincie signaleert ook dat mensen die bij grotere 

bedrijven werken misschien al wel via dat bedrijf wat scholing krijgen. Echter, naarmate het 

bedrijf kleiner is, en helemaal als je zzp'er bent, of een flexkracht, word je aan je lot 

overgelaten. Het college wil vanuit de Human Capital Agenda, vanuit het belang dat het ziet 

om aan de opgaven te voldoen en het belang van een goede regionale economische 

ontwikkeling, ook juist aandacht geven aan die groep mensen. Het klopt dat dat nog niet 

helemaal is uitgewerkt in de Human Capital Agenda, het is echter een programma voor 

zeven jaar en als de middelen ervoor beschikbaar worden gesteld moet het college ermee 

aan de slag hoe deze groep gevonden en benaderd kan worden. Het is wel een doelstelling 

die opgeschreven is. Het college meent dat ook met name met betrekking tot de 

flexkrachten er een opgave ligt om ze mee te laten doen in de toekomst. Deze mensen zijn 

ook onderdeel van de Utrechtse samenleving en de provincie heeft ze ook hard nodig in de 

toekomst.  

De heer Dercksen heeft gevraagd hoe dit allemaal kan voor 500.000 euro. Er wordt meer 

gevraagd omdat er jaarlijks geld wordt gevraagd, wat oploopt tot ruim 1,5 miljoen euro. 

Voor dit jaar wordt 500.000 euro gevraagd om van start te kunnen en het doel is niet om 

met dat budget zo veel mensen op te leiden. De provincie gaat niet de opleidingen betalen 

omdat het belang daarvan zit bij de werkgevers, zij zoeken de mensen van de toekomst. De 



provincie wil een soepele structuur aanjagen, zorgen dat de opleidingen aansluiten, dat er 

geen belemmeringen zijn in wet- en regelgeving en dat er goed gecommuniceerd wordt.  

Er werken 800.000 mensen in de provincie en als elke werkgever 100 euro aan 

opleidingsbudget aan deze mensen geeft, wat niet veel is, dan gaat het al over 80 miljoen 

euro. De hoeveelheid geld die hier in om gaat is dus vele malen groter dan het aanjaaggeld 

dat de provincie er in steekt om het los te trekken. Het ministerie van Sociale Zaken heeft 1,4 

miljard uitgetrokken voor vouchers en begeleidingstrajecten. Ook vanuit Europa komt er 

geld om hierop te stimuleren. Als de provincie een goede structuur neerzet, kan de 

gedeputeerde van werkgevers, die een belang hebben, verwachten dat zij de opleidingen 

betalen. Zij moeten de vouchers betalen. De provincie zorgt ervoor dat ze er zijn. 2 miljoen 

euro is veel geld, maar met ‘relatief’ klein geld jaagt de provincie de fondsen aan om voor 

elkaar te krijgen dat je van baan naar baan gaat zonder werkloos te worden.  

 

De heer Dercksen geeft aan dat er een patroon begint te ontstaan in de Statenvoorstellen 

van gedeputeerde Strijk. De gedeputeerde houdt een bevlogen verhaal maar die informatie 

is niet terug te vinden in het filosofische proza dat de Staten krijgen voorgelegd. Dit gebeurt 

nu ook vanavond weer. Spreker kan een heel eind meegaan met de gedeputeerde maar 

vraagt zich wel af of dit de taak van de provincie is. Dit ook omdat de gedeputeerde aangeeft 

dat het Rijk met het echte geld komt en dat hij stelt dat uiteindelijk de werkgevers het 

moeten doen. Spreker vraagt of arbeidsmarktbeleid een taak van de provincie is en of de 

provincie daar ervaring mee heeft. Gevraagd wordt of dit niet de letterlijke taakopdracht van 

het UWV is en of er niet weer door de provincie dingen gedaan worden die andere partijen 

kunnen en zouden moeten doen, en dat met veel geld ook veel krachtiger zouden kunnen 

doen. Spreker vraagt of het de taak van de provincie is om wetgeving te veranderen om 

budgetten te ontschotten. Spreker meent dat dat geen provinciale taak is. Er is waardering 

voor de bevlogenheid van de gedeputeerde maar als spreker het stuk leest vraagt hij zich af 

waarom de provincie dit doet en of de provincie dit wel kan. 

 

De voorzitter geeft aan dat dit wel een tweede termijn lijkt en vraagt de andere partijen in 

de chat aan te geven of zij een tweede termijn willen.   

 

Gedeputeerde Strijk stelt dat de provincie wil bijdragen aan een goede basis voor de 

toekomstige economie en dat het college van mening is dat het verantwoordelijk is voor een 

regio waarin maatschappelijke opgaven worden opgelost. Ondernemers geven aan het 

goede personeel niet te kunnen vinden. Het is dus een opgave die de provincie belemmert in 

een gezond economisch klimaat en ook in het vervullen van maatschappelijke opgaven. Het 

UWV is gericht op het zo snel mogelijk aan het werk helpen van mensen. Het college zegt dat 

mensen ook naar een duurzame baan begeleid moeten worden. Een baan waar behoefte 

aan is en die toekomstvast is. Dat is een andere invalshoek van dezelfde problematiek 

waarbij je kijkt waar op de lange termijn de behoefte ligt. Dat is soms een langere weg. 

Iemand vanuit het bankwezen opleiden naar een baan in de techniek vraagt misschien wel 

twee jaar scholing. De gedeputeerde meent dat de provincie deze rol kan vervullen vanuit 

haar maatschappelijke opgaven en haar regionale economisch beleid.  



De heer Hazeleger vroeg of de doelen met dit budget behaald kunnen worden en de 

gedeputeerde stelt al aangegeven te hebben dat er veel meer geld omgaat om de opgave te 

vervullen. Het gaat over tientallen miljoenen en de rol van de provincie is om een structuur 

neer te zetten om te faciliteren en aan te jagen. Als de transitievergoeding van iemand die 

zijn of haar baan kwijtraakt goed kan worden ingezet voor een opleiding dan wordt dat geld 

beter aangewend dan nu.  

Mevrouw Hoek heeft aangegeven dat het te veel op hoger opgeleiden is gericht en de 

gedeputeerde geeft aan dat zelf niet in het stuk te lezen.  

 

De heer Hazeleger snapt dat de provincie niet alles gaat te betalen en dat het aanslingergeld 

is. De vraag wat echter waarom precies dit budget is aangevraagd.  

Gedeputeerde Strijk antwoordt dat ook niet tot op de laatste ton te kunnen zeggen. Het 

college wil dat de werkgevers in de vragende en latende sectoren zich bundelen en dat er 

goed in beeld wordt gebracht welk type werknemers er nodig zijn. Bij de latende sectoren 

moet worden gekeken naar wat voor opleidingen daartussen dan moeten worden 

aangeboden. Vervolgens moet er met de opleiders worden besproken hoe deze opleidingen, 

in maatwerk, aangeboden kunnen worden. Hier zit menskracht in om deze opleidingen op te 

tuigen en dat is iets wat de provincie met de impulsbudgetten wil vormgeven. Daarnaast wil 

de provincie helpen om het platform op te richten waar mevrouw Jager net over sprak. De 

provincie wil daarnaast zowel in sectoren als lokaal regioambassadeurs aanstellen die het 

boegbeeld moeten zijn om het bewustzijn te laten landen dat het om een leven lang leren 

gaat en om werkgevers aan te spreken dat dat ook voor hen geldt. Daar zijn mensen voor 

nodig, die niet allemaal in dienst zullen komen, maar de provincie wil wel de netwerken 

vormen. De gelden zitten in het van wal krijgen van een idee, mensen aan te nemen om er 

de organisatiekracht onder te leggen, om digitale platforms te kunnen creëren, om 

gesprekken met opleidingsinstituten aan te gaan om het flexibele modulaire onderwijs te 

maken en de lobby te maken, met de vakbonden en de werkgevers om te ontschotten.   

De heer Hazeleger geeft aan overtuigd te zijn door dit verhaal maar ook het gevoel te 

hebben dat als dit concreet op papier was gezet, misschien ook wel de heer Dercksen was 

overtuigd en dat spreker zijn kritische punt niet had hoeven maken. Zo een tussenstap zou 

veel mensen hebben geholpen.  

Gedeputeerde Strijk geeft aan dit punt zich aan te trekken, een maand geleden werd 

gesproken over de vitaliteit van de binnensteden en de gedeputeerde neemt aan dat daar 

naar werd gerefereerd. De gedeputeerde stelt dat hij bij het schrijven hier beter op zal 

moeten letten.   

 

De heer De Droog stelt dat de gedeputeerde het een aantal keer heeft gehad over nieuwe 

structuren. Er zijn echter al platforms en overleggen tussen werkgevers en werknemers en 

tussen sectoren en spreker vraagt of er iets nieuws gebouwd gaat worden of dat er gebruik 

gemaakt gaat worden van bestaande structuren. 

Gedeputeerde Strijk antwoordt dat structuren als Utrecht zorgt of Utrecht leert al bestaan 

maar dat de provincie daar meer ondersteuning aan wil bieden en meer slagkracht aan wil 

geven. Als één medewerker naar de Hogeschool Utrecht gaat en aangeeft te willen 

overstappen van de ene naar een andere sector, dan kan de hogeschool daar geen opleiding 



voor bieden. Echter als een groep van werkgevers zegt dat honderden mensen dit 

transitiepad gaan doorlopen, dan ben je een andere partner. De zoektocht is hoe je kunt 

praten als collectief van meerdere bedrijven die met elkaar dezelfde opgave hebben. In 

Utrecht zijn er tienduizenden bedrijven waarvan veel in latende sectoren en veel in de 

vragende sectoren. De menskracht wordt ingezet op het bundelen van die vragen en dan 

moet er ook versterking plaatsvinden op de samenwerkingsverbanden die er al zijn door ze 

te ondersteunen met meer professionaliteit en kracht. Soms gaat het dus om versterken 

maar bijvoorbeeld in de IT-sector bestaat dit nu nog niet.  

De gedeputeerde vervolgt en geeft richting mevrouw Hoek uit dat er geredeneerd wordt 

vanuit wat er in de toekomstige economie nodig zal zijn aan vaardigheden bij mensen. 

Gegeven de maatschappelijke opgaven die het college nu ziet wordt geprobeerd de mensen 

mee te nemen die verandering, zodat iedereen mee kan blijven doen.  

Richting de heer Kocken erkent de gedeputeerde dat het complex is. Het is soms zo geregeld 

dat het gemakkelijker is om eerst werkloos te worden en dan een nieuwe baan te zoeken 

dan om met een werkgever af te spreken dat een werknemer nog een half jaar bij hem 

werkt maar in de tussentijd wel alvast de opleiding mag volgen. Er is ook gevraagd of de 

aantallen dogmatisch worden. De gedeputeerde meent van niet. Als er 580.000 mensen een 

leven lang ontwikkelen is aangeboden in plaats van 600.000 vindt de gedeputeerde niet dat 

de provincie gefaald heeft. De aantallen laten wel zien dat het over forse ambities gaat. De 

provincie ziet in dat dit in de beroepsbevolking een majeur vraagstuk is waarbij werkgevers 

en overheden samen aan de slag moeten. De gedeputeerde wil turven niet een doel op 

zichzelf maken maar het straalt wel de ambitie uit en dat laten de cijfers zien.  

De heer Kocken sprak ook over het beslispunt en de Kadernota. Als er bij de Kadernota om 

geld wordt gevraagd, is de vraag altijd wat het plan is en wat de provincie met het geld wil 

doen. Als het plan wordt opgeschreven, moet er ook naar het geld worden gevraagd. Het is 

altijd een kip en ei-discussie, en het college komt nu met een aantal voorstellen waar de 

Staten op inhoud het plan kunnen lezen. De Staten kunnen het plan niet goed vinden, dan 

gaat het van tafel, maar de Staten kunnen het ook een goed plan vinden, maar ook vinden 

dat het te veel geld kost en daar bij de Kadernota een oordeel over te vellen. Het college 

heeft gemeend om een aantal plannen aan de Staten voor te leggen op inhoud en daarbij 

aan te geven het budget aan te vragen waarbij mogelijk is dat in een bredere afweging de 

Staten aangeven het geld er niet voor over te hebben, alhoewel het als goed plan wordt 

gezien. Zo uit zich dat in het beslispunt. Dus ook als de Staten het een goed plan vinden 

kunnen zij bij de Kadernota het budget op nul zetten.  

 

De heer Kocken geeft aan te begrijpen dat de gedeputeerde het met hem eens is dat dit de 

inhoudelijke bespreking van het voorstel is zodat dat bij de kan niet opnieuw hoeft te 

worden gedaan en dat de gedeputeerde het er mee eens is dat dan pas het besluit over de 

financiën wordt genomen. Dan kan dat ook als zodanig in het voorstel worden 

opgeschreven. Daar zit het punt van de VVD, naast het punt dat meerjarig incidenteel, als 

het gaat om vijf jaar, niet kan volgens de spelregels. 

Gedeputeerde Strijk stelt dat de spelregels vorig jaar anders zijn opgeschreven in de nota 

rondom de financiële structuur. Daarbij is aangegeven dat als iets meerjarig incidenteel is, 

met een evaluatiemoment waar anders besloten kan worden, het meerjarig incidenteel is.  



Het lastige is als dit er bij alle voorstellen uitgehaald wordt, er op het moment dat de 

Kadernota wordt vastgesteld, de Staten een hele reeks van besluiten moet nemen en moet 

gaan benoemen die de Staten willen doen. In feite staat er steeds dat het voorwaardelijk is. 

Als de Staten het op inhoud eens is meer zou besluiten het budget niet ter beschikking te 

stellen, dan kan de provincie niets doen. Als het budget ter beschikking wordt gesteld, gaat 

het plan in werking. Zo heeft het college bedacht, bij meerdere voorstellen om het plan te 

knippen in het plan en het geld.  

De heer Kocken geeft aan dat de tekst die hij heeft geformuleerd meer uitgaat van 

inhoudelijke bespreking nu en besluitvorming over de financiën later dan de tekst die er nu 

ligt omdat er nu al wordt besloten over de financiën tenzij er bij de Kadernota anders 

besloten wordt en dat is niet de functie van de Kadernota.  

Gedeputeerde Strijk geeft aan open te staan voor elke betere formulering omdat dit niet de 

crux is van wat beoogd is. De gedeputeerde wilde over de inhoud spreken en als er naar een 

betere formulering van beslispunt 3 moet worden gegaan, dan staat de gedeputeerde daar 

open voor. De gedeputeerde heeft willen aangeven waarom het college het zo heeft gedaan. 

Bij de kan kunnen de voorstellen onmogelijk allemaal zo uitgebreid besproken worden, dat 

was de insteek en de gedeputeerde wil best meedenken hoe hij de VVD daarin tegemoet kan 

komen.  

 

De heer Hazeleger geeft aan dat dit juist is waarom hij de opbouw graag had willen zien van 

wat de middelen bijdragen aan de gestelde doelen omdat de afweging dan bij de Kadernota 

kan worden gemaakt. Nu is de afweging bij de Kadernota of de Staten het geld voor de 

Human Capital Agenda over hebben of niet. Spreker had graag de afweging gemaakt van wat 

het schrappen van het impulsbudget voor gevolgen zou hebben voor de doelen die de 

provincie wil bereiken. Deze afwegingsmogelijkheid ontbreekt nu omdat de tussenstap 

ontbreekt.  

Gedeputeerde Strijk geeft aan te willen kijken hoe hij hier meer duiding over kan geven en 

hoe hij iets meer onderbouwing kan laten zien op papier. De gedeputeerde zegt toe te zullen 

kijken wat hij de Staten hierover kan aanleveren. 

 

De voorzitter stelt vast dat dit een toezegging is voor een schriftelijke reactie op dit punt. 

Gedeputeerde Strijk geeft aan dat dit komt naast de toezegging om na te denken over de 

formulering van besluitpunt 3. 

  

Mevrouw Hoek refereert aan pagina 4, punt b, baanpolarisering. Spreker heeft net 

doelgroepen genoemd die aan de onderkant zitten en maakt zich zorgen over de opmerking 

dat Utrecht de draaischijf is van Nederland en dat daar de meest hoogopgeleiden wonen en 

dat dit ertoe zal leiden dat de middenklasse steeds schaarser zal worden. Er komt volgens 

spreker een grotere verwijding tussen de onderklasse en de bovenklasse en er wordt 

afgestevend op een Amerikaans systeem. Gevraagd wordt wat de gedeputeerde daar van 

vindt.  

Gedeputeerde Strijk antwoordt dat in het stuk staat opgeschreven dat er baan polarisatie is  

En dat er een ontwikkeling is van hoog opgeleide banen en mensen die minder goed  



betaald worden. De Human Capital Agenda is erop gericht om iedereen in Utrecht te helpen 

om iedereen te ondersteunen richting de toekomst. Er is geen onderscheid, naar wie dan 

ook. De gedeputeerde ziet wel in dat bepaalde groepen het niet per se gemakkelijker 

hebben op de arbeidsmarkt maar de Human Capital Agenda maakt geen onderscheid. 

Duidelijk is dat er extra inspanning nodig is voor flexkrachten en zzp'ers en daar committeert 

de provincie zich ook aan.  

 

De heer Bart geen aan geen behoefte te hebben aan een tweede termijn maar dat dit wel 

een belangrijk punt is voor GroenLinks. Zeggen geen onderscheid te maken betekent voorbij 

gaan aan het gegeven dat er wel degelijk onderscheid is. Dat is ook te zien in de Human 

Capital Agenda waar onderscheid wordt gemaakt tussen praktisch geschoold en hoger 

opgeleid en er zijn ook andere onderscheiden je extra aandacht aan moet geven. Spreker 

mist dat perspectief in het stuk. Geen onderscheid maken leidt tot wel onderscheid maken, 

ten faveure van de status quo. In de verder uitwerking zal hier bewust mee aan de gang 

gegaan moeten worden. 

Gedeputeerde Strijk stelt dat er een verschil is tussen op visieniveau zeggen dat je geen 

onderscheid maakt, en dat de Human Capital Agenda er voor iedereen is. In de uitvoering 

loop je er dan tegenaan dat dat voor sommigen gemakkelijker gaat dan voor anderen. De 

gedeputeerde is niet blind voor dat verschil en dat betekent dat je in de uitvoering voor 

bepaalde groepen extra aandacht moeten hebben. Op het visieniveau wil de gedeputeerde 

vooral uitstralen dat het voor iedereen geldt. In beantwoording op de vragen van de SP 

heeft de gedeputeerde al aangegeven dat flexkrachten achterblijven op medewerkers van 

grote bedrijven en dat het aangrijpingspunt daarom anders is.  

De heer Bart geeft aan liever een voorproefje van de uitvoering van het beleid te willen 

hebben gezien om zijn zorgen meer weg te nemen, zodat duidelijk wordt wat dit gaat 

betekenen voor de doelgroep die achterblijft. 

Gedeputeerde Strijk geeft aan dat dat lastig is, omdat wat je precies wilt doen met de 

partijen die bij elkaar komen een onderdeel is van het plan van zeven jaar. Als nu het plan 

wordt afgekeurd en er geen geld wordt gegeven, dan stopt het hier. De gedeputeerde geeft 

aan de komende zeven jaar nog dingen te doen te hebben en dat hij mag aangesproken 

worden op dat het voor iedereen gedaan wordt, met de realisering dat sommige groepen 

meer zelfredzaam zijn dan andere. Op visieniveau zou de gedeputeerde echter geen 

onderscheid willen uitstralen, dat is juist de intentie van het stuk. De gedeputeerde heeft 

wel de menskracht en de middelen nodig om handen en voeten aan het plan te geven.  

 

De voorzitter geeft aan dat haar streven is om dit punt om half tien af te ronden. Er zijn al 

fracties geweest die om een tweede termijn gevraagd hebben dus het is van belang om het 

nu compact te maken.  

 

Gedeputeerde Strijk geeft aan dat gevraagd is hoe de provincie de werkgevers wil betrekken. 

Het gaat erom om de werkgevers in de latende sectoren en in de vragende sectoren tot een 

gemeenschappelijke vraagstelling te komen. De provincie wil dit aanjagen. Mevrouw De 

Kruif heeft aangegeven dat er in de financiële sector ook plaatsen binnen het bedrijf blijven 



en dat zal vast zo zijn, maar ook is duidelijk dat baken en verzekeraars mensen gaan 

ontslaan.  

Het college denkt dat er ingespeeld moet worden op subregionale accentverschillen waar je 

met vragende en latende sectoren op moet inzoomen. Daar wordt ook met de 

ambassadeurs op ingespeeld waarbij er wel wordt geprobeerd om regio- op provinciebreed 

aan te jagen. Het belang moet arbeidsmarktregio-overstijgend gezien worden, maar wel met 

oog voor regionale of lokale verschillen.  

Als de aantallen wat lager uitvallen dan de gestelde doelen heeft de provincie volgens de 

gedeputeerde niet gefaald. Maar dit moet wel in verhouding staan tot de gestelde doelen en 

ambities. De doelen moeten niet dogmatisch worden bezien maar de gedeputeerde wil wel 

rekenschap afgeven en jaarlijks laten zien dat er voortgang wordt gemaakt.  

De EBU is aan het doorontwikkelen, daar hebben de Staten recent een brief over gekregen. 

Er wordt geprobeerd een bredere groep werkgevers aan boord te krijgen en weg te gaan van 

het beeld dat het alleen om de hoge kennisintensieve industrie gaat. Dat is ook een 

belangrijk onderdeel maar de economie van Utrecht gaat veel breder en verder dan dat. De 

EBU kan in zijn doorontwikkelde vorm een goede structuur bieden omdat daar al onderwijs, 

kennisinstellingen, werkgevers en overheden bij elkaar komen om zich druk te maken over 

opgaven die raken aan de economie van de toekomst. Het beroepsonderwijs wordt op dit 

moment al betrokken.  

De heer Bart heeft aangegeven in de toon de mens achter de medewerker te missen. De 

gedeputeerde meent dat de beste manier om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet is om 

te kijken of je iedereen de kans kunt bieden om mee te doen in de samenleving en dat is 

waar de Human Capital Agenda op inzet. Vanuit het belang om de maatschappelijke opgaven 

op te lossen is iedereen nodig. Daarmee wordt maximaal tegemoet gekomen aan de mensen 

die de opleidingen volgen en daardoor een baan hebben en mee kunnen doen in de 

samenleving.  

Over dat de vakbonden erbij horen heeft de gedeputeerde een gesprek gehad met zijn 

collega in Zuid Holland. Dit is ook voor de vakbonden nieuw maar als het in Zuid Holland kan, 

kan het ook in Utrecht en dat is ook wat de gedeputeerde wil. De gedeputeerde vindt het 

cruciaal dat de vakbonden erbij zijn omdat zij een partner zijn in bijvoorbeeld de 

opleidingsbudgetten die in de cao’s zitten.  

De heer Bart geeft aan blij te zijn met de beantwoording van de gedeputeerde maar meent 

dat het betoog van de gedeputeerde niet altijd overeenkomt met de tekst in het 

Statenvoorstel. Spreker meent dat als die link wat beter zou zijn, dat veel zorgen zou 

schelen, omdat de tekst meer werkgevergeïnspireerd lijkt te zijn dan werknemer- of 

mensgeïnspireerd.  

Gedeputeerde Strijk dankt voor deze feedback.   

De gedeputeerde geeft richting de PvdA aan nog geen totaalantwoord te hebben op hoe de 

cursussen worden weggezet. Het is de reden dat mensen niet aan een baan komen en dat 

werkgevers zeggen mensen te zoeken maar dat mensen opleiding missen. Er ligt dus een 

vraagstuk en hoe dit opgelost moet worden is een van de zaken die uitgewerkt moet worden 

als er verder gegaan wordt met de Human Capital Agenda.  



De gedeputeerde heeft al geprobeerd om aan te geven hoeveel geld er met betrekking tot 

dit onderwerp omgaat. Dat is vele malen groter dan het aanjaagbudget en dat geld zal 

ontsloten moeten worden. 

Er zijn Rijksgelden om de vouchers te betalen, of de werkgever mag dit betalen en de 

provincie zoet dit zo inrichten dat de transitie van de ene naar de andere baan goed 

verloopt. De gedeputeerde vindt het wel terecht dat de werkgevers hieraan mee betalen 

omdat zij daar ook profijt van hebben.  

De gedeputeerde is het met de PvdD eens dat het verder gaat dan alleen willen. De 

gedeputeerde heeft iemand ooit horen zeggen: “Willen moet je ook maar kunnen” en vindt 

dat een mooie zin. Het gaat soms ook om steun.  

 

De heer Talhaoui geeft aan dat het belangrijkste punt is de toegang van minderheidsgroepen 

tot het leven lang leren. De gedeputeerde heeft aangegeven vanuit de visie niemand te 

kunnen uitsluiten en gevraagd wordt welk beleid wordt gevoerd om die groepen ook echt te 

bereiken.  

Gedeputeerde Strijk stelt dat in het visiestuk wordt gezegd dat iedereen meegenomen moet 

worden omdat iedereen nodig is. De gedeputeerde realiseert zich in de praktijk dat de 

provincie zich ten aanzien van sommige groepen meer zijn best zal moeten doen om ze echt 

mee te nemen. In het stuk staat ook letterlijk genoemd dat dat voor flexkrachten zo is.  

 

De voorzitter geeft aan dat er drie fracties zijn die nog een bijdrage hebben in de tweede 

termijn.  

 

De heer Eggermont meent dat de beste manier om iets te doen voor mensen die het nodig 

hebben is om het niet inclusief te noemen maar om specifiek te kijken waar problemen 

liggen. Spreker zou het juist wel interessant vinden als een bepaalde groep, al is het wat 

lager in aantal, zij het flexwerkers of zzp'ers een perspectief wordt geboden. Spreker zou dat 

concreter vinden dan als gezegd wordt dat iedereen wordt geholpen waarbij diegenen die 

het nodig hebben niet geholpen worden omdat daar het budget niet voor is. Wat de SP 

betreft hoeft de banksector niet geholpen te worden, zij hebben genoeg geld om ervoor te 

zorgen dat er dingen gaan gebeuren. De bonden moeten ervoor zorgen dat zij sterk genoeg 

zijn om dat in die sector af te dwingen.  

 

Mevrouw De Kruif wil een signaal afgeven. Ook spreker leest de artikelen waarin staat dat er 

reorganisaties zijn en dat banen verloren gaan. Er zijn echter organisaties die dit slim 

inregelen door mensen te herplaatsen, ook onder hun schaal, waardoor mensen niet meer 

gelukkig zijn en in de financiële problemen komen maar waardoor de transitievergoeding 

niet meer betaald hoeft te worden. Het is belangrijk dat de werknemers hier in worden 

beschermd.  

Spreker heeft aangegeven dat er binnen de organisatie een groep mensen bezig is met de 

triple helix en heeft gevraagd of deze medewerkers zich met dit onderwerp gaan 

bezighouden of dat er binnen de provincie een heel nieuw team komt.  

 



De heer De Droog geeft aan te hebben aangegeven discrepantie te hebben gezien tussen de 

aanloop hier naar toe en het Statenvoorstel. Spreker vond het verhelderend om van de 

gedeputeerde te horen waar de provincie hiermee naar toe wil. Toch blijft spreker 

worstelen. Gevraagd wordt of een transcript van de gedeputeerde niet aan het 

Statenvoorstel kan worden gehecht, in combinatie met de informatiesessies omdat het 

enthousiasme er dan ook helemaal in zit. Het voorstel zelf is namelijk niet heel concreet. 

Spreker ziet het enthousiasme van de gedeputeerde maar worstelt over hoe hiermee om te 

gaan richting de Staten.  

 

Gedeputeerde Strijk geeft aan notie te nemen van wat de heer Eggermont zei. 

Richting mevrouw De Kruif geeft de gedeputeerde aan dat hij niet denkt dat dit leidt tot een 

enorme uitbreiding van het team medewerkers in de provincie. In de bredere uitvoering met 

de andere partijen zullen er extra mensen nodig zijn om te proberen de dingen los te maken 

die de partijen willen bereiken. Er zullen dus wel een paar extra mensen te werk worden 

gesteld maar deze zullen niet per se in dienst zijn van de provincie. 

Richting de heer De Droog geeft de gedeputeerde aan zich aan te trekken van wat hij heeft 

gehoord. Echter alles wat er met elkaar gewisseld wordt is onderdeel van de 

beraadslagingen en onderdeel van het besluit dat genomen wordt. Het is dan ook niet vrij 

wat de gedeputeerde gezegd heeft. Anders zouden er ook geen commissievergaderingen 

meer nodig zijn. Wat er nu besproken is, is voor de gedeputeerde dan ook wat er toe doet.  

 

De voorzitter geeft aan dat daarmee aan het eind van de tweede termijn is gekomen en 

vraagt de fracties naar de grootte van het debat in Provinciale Staten op 2 juni. De voorzitter 

stelt, gezien wat er nu al gewisseld is, dat het een klein debat kan zijn en vraagt wie daar 

anders over denkt. 

 

De heer Dercksen geeft aan een normaal debat de voorkeur te willen geven.  

 

De voorzitter licht toe in de chat al vijf keer een klein debat te zien langskomen. De 

voorzitter geeft aan dat de heer Kocken ook een normaal debat wenst, en dat er via de chat 

nogmaals de wens voor een klein debat langskomt.  

De voorzitter stelt vast dat de meerderheid kiest voor een klein debat.  

 

De voorzitter schorst de vergadering om 21.34 

 

4 SV Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 

De voorzitter heropent de vergadering om 21.40 uur en geeft aan dat nu het Statenvoorstel 

Beleidsvisie circulaire Samenleving 2050 zal worden besproken. De commissie heeft aan het 

eind van de middag het advies van de PCL mee kunnen krijgen, en dat ook de andere 

gedeputeerden zijn aangehaakt. Het is nu aan de commissie om haar oordeel uit te spreken 

over dit Statenvoorstel en de voorzitter geeft het woord aan de PVV.  

 

De heer Dercksen stelt dat de provincie vergelijkbaar met het vorige Statenvoorstel weer 

een hele grote broek aantrekt. Het tussendoel is om in 2030 de primaire abiotische 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/19-mei/19:30/SV-Beleidsvisie-Circulaire-Samenleving-2050-2021BEM86-tijdsindicatie-21-00-22-30


grondstoffen te halveren en spreker neemt aan dat dat niet alleen voor de provincie als 

organisatie geldt maar voor de hele provincie. Dat lijkt spreker een utopisch voorstel. Niet 

zelden sterven dit soort voorstellen in schoonheid, ook het voorstel met betrekking tot 

biomassa was een schot in de eigen voet. Spreker heeft inmiddels 20 containers in zijn tuin 

staan omdat sommige gemeenteraden nog steeds denken dat het efficiënt is om plastic bij 

de burger te scheiden in plaats van automatisch en veel efficiënter in de fabriek. Spreker 

roept op om eerst het gezond verstand te laten werken alvorens maatregelen te nemen en 

hoopt dat dit voorstel niet gaat leiden tot het subsidiëren van de usual suspects.  

Spreker wil aandacht vragen voor zaken die de provincie zelf bevordert zoals windmolens. 

Hier zit balsamahout in afkomstig uit het Amazonegebied. In de Amazone wordt gekapt voor 

windmolens en spreker vraagt of dat beperkt gaat worden. Spreker vraagt of bekend is hoe 

er hergebruikt kan worden of gerecycled. Met composieten kan dat niet. In Wyoming 

worden windmolens inmiddels begraven en spreker vraagt hoe groen dat is.  

De heer Bart meent dat dit een feitvrij fabeltjesrelaas is. De Amazone wordt gekapt voor de 

biefstuk van de heer Dercksen die dat zelf waarschijnlijk ook al wel wist meent spreker. Daar 

gaat veel meer bos aan verloren dan aan windmolens. Windmolens worden inmiddels al 

gerecycled en zelfs Vestas, de grootste producent ter wereld is al bezig er een rendabele 

business case van te maken om windmolens wieken opnieuw te gebruiken als nieuwe 

windmolenwieken. Spreker meent dat het niet veel circulairder dan dat wordt. Als de heer 

Dercksen circulariteit belangrijk vindt dan zou hij moeten kijken naar de landbouw waar veel 

bos voor gekapt wordt en niet naar de windmolens die elke keer in een kwaad daglicht 

worden gesteld zonder dat daar een kloppend verhaal onder hangt.  

De heer Dercksen stelt dat dat veel onwaarheden achter elkaar waren. Spreker geeft aan dat 

zijn biefstuk niet uit het Amazonegebied komt en dat het grondgebruik bij de Nederlandse 

landbouw buitengewoon efficiënt is, in het buitenland wordt er veel meer grond gebruikt. Er 

is hard en buigzaam hout nodig voor de wieken van de windmolens en dat komt uit het 

Amazonegebied. Daarnaast zijn de processen om windmolens te recyclen erg energie-

intensief. Dat geldt ook voor zonnepanelen waarbij de balans tussen energieopbrengst en -

kosten om ze te produceren nog veel slechter is. De zonnepanelen worden geproduceerd 

door slaven, Oeigoeren in China en spreker vraagt of daar ook op gelet gaat worden en hoe 

circulair dat is. Daarnaast is er nog het kobalt voor de elektrische auto’s en het moeilijke 

recyclen van die batterijen wat ook heel veel energie kost. Spreker vraagt of daar met dit 

voorstel op gelet gaat worden.  

 

De heer Eggermont geeft aan altijd blij te zijn als de heer Dercksen begint over problemen 

die de provincie veroorzaakt in het Amazonegebied, dat zouden we meer moeten doen. 

Daarnaast is het goed dat de heer Dercksen begint over welke problemen er in de Verenigde 

Staten plaatsvinden. Spreker leest weleens het Twitteraccount van de heer Dercksen en 

denkt dan dat dit een reëler probleem is dan wat hij daar leest.  

In tegenstelling tot het vorige voorstel is spreker minder sceptisch dan de heer Dercksen 

over dit voorstel. 2050 is nog erg ver weg maar dat maakt met het budget dit voorstel wel 

realistischer. Gevraagd wordt welke rol de provincie voor zich zelf ziet ten aanzien van de 

gemeenten met betrekking tot afvalbeleid. Dit omdat bekend is dat een aantal gemeenten 

dit alleen aanbesteden en vooral kijken hoe het afval zo goedkoop mogelijk afgevoerd kan 



worden zonder dat er beleid is op hoe dit zo circulair mogelijk kan. Gevraagd wordt welke rol 

de provincie ziet om hierover het gesprek met de gemeenten aan te gaan.  

 

De heer Hazeleger geeft aan van zijn fractievoorzitter de opmerkelijke opdracht te hebben 

gekregen om bij deze commissie wat meer aan te sluiten bij GroenLinks dan dat hij bij RGW 

gewend was. Dat is voor spreker even wennen. 

Er is al eerder gesproken over de circulaire economie en wat spreker is opgevallen dat er bij 

de vorige versie een uitvoeringsprogramma zat en nu niet. Spreker meent dat je in de eerste 

stap naar de visie kijkt en dat dat vervolgens wordt uitgewerkt in een programma. Nu is het 

blijkbaar andersom en is het programma verdwenen. Spreker vraagt waar het programma is 

en waarom dit niet bij het voorstel zit. Inhoudelijk kan de fractie de lijn die het college 

voorstelt steunen. De fractie vraagt zich af of de doelen gehaald gaan worden op de manier 

waarop nu wordt gewerkt. Het gaat er daarbij vooral om hoe de doelen in 2050 gehaald 

worden maar ook het tussendoel in 2030 omdat dat al best dichtbij is. Spreker neemt de 

landbouw als voorbeeld waarbij vooruitstrevend doelen worden gesteld. De heer Bart gaf 

aan dat de heer Dercksen meer naar de landbouw zou moeten kijken en spreker wijst de 

heer Bart erop dat de provincie een Landbouwvisie heeft waarin heel stevige doelen zijn 

opgenomen voor de provinciale landbouw. Deze doelen worden gemist voor de andere 

sectoren, zoals de energiesector. Daar zou de provincie wat de SGP betreft meer invloed 

kunnen hebben en dat laat de provincie nu liggen. Gevraagd wordt of de gedeputeerde 

bereid is om concrete regels te onderzoeken op dit vlak en dit in de omgevingsverordening 

van januari op te nemen zodat het breder wordt getrokken dan alleen de landbouw.  

De heer Bart kan zich vinden in de suggestie van concretere doelen voor andere sectoren. De 

opmerking van spreker richting de heer Dercksen ging meer over de verhoudingen tussen 

waar het Amazonegebied nou precies voor verdwijnt.  

Spreker vraagt of de heer Hazeleger concrete suggesties heeft voor de gedeputeerde met 

betrekking tot meer concrete doelstellingen.  

De heer Hazeleger geeft aan die niet te hebben meegekregen van zijn fractievoorzitter maar 

dat de fractievoorzitter de energietransitie als voorbeeld heeft gebruikt.  

 

Mevrouw Hoek vindt het een goed streven om van de lange termijn naar een middentermijn 

te gaan om dat de lange termijn ver weg is en er misschien op korte termijn misschien al een 

aantal zaken geborgd moeten worden.  

De fractie vindt punt 3.g van het gevraagd besluit wel erg ambitieus, ‘samen met gemeenten 

en waterschappen dit jaar de krachten bundelen op circulair inkopen’. Iedereen weet hoe 

het zit met de waterschappen en Recreatie Midden Nederland. Dit zit midden in een proces 

waarvan nog niet duidelijk is hoe het eindigen zal.  

Vandaag was in het nieuws dat Enschede tijdelijk stopt met windmolens omdat de gemeente 

eerst duidelijkheid wil hebben over de gezondheidseffecten. Spreker is een windmolenpark 

geweest in Wieringermeer en stelt dat het een gigantische herrie is waar je niet aan kunt 

ontsnappen. Het komt steeds vaker voor dat agrariërs de opbrengst van hun zonnepanelen 

op de daken niet kwijt kunnen omdat de capaciteit tekort schiet. Daardoor kunnen ze ook in 

de financiële problemen komen omdat ze wel hebben geïnvesteerd maar er geen 

rendement uit kunnen halen. Spreker wil daarom het signaal meegeven dat het er allemaal 



niet zo rooskleurig uitziet als dat het lijkt. Soms kun je ook teveel willen in een te korte 

periode en moet er langzamer opgebouwd worden.  

 

De heer Kocken stelt dat al aangegeven is dat het behoorlijke ambities zijn en dat dit 

tegelijkertijd dezelfde doelen zijn als die het Rijk stelt. Waarschijnlijk gaat het, zoals 

gedeputeerde Strijk bij het vorige voorstel al zei, vooral om het streven en word je er niet op 

afgerekend als de doelen niet helemaal haalt. De VVD ziet dit dan ook als pers richting de 

toekomst, als je geen doelen stelt, kom je nergens.   

De heer De Droog meent dat de VVD hier wel een heel rekkelijk begrip van doelstellingen 

heeft. Spreker zou het iets meer willen laten zijn dan een streven.  

De heer Kocken geeft aan dat afhankelijk van hoe de discussie verder verloopt de heer De 

Droog wellicht een andere opvatting hierover zal krijgen.  

Spreker vraagt de gedeputeerde of dit voor de provincie inhoudt dat bij de inkoop, 

bijvoorbeeld de verf voor het onderhoud van de bruggen en andere materialen voor de 

aanleg van nieuwe wegen, maar ook de afspraken die de provincie maakt met door de 

provincie gefinancierde instellingen, de circulariteit terugkomt en of ook die organisaties 

daar op zijn voorbereid. Het zorgt er in elk geval voor dat je tot het besef komt dat je de 

ondernemingen die de producten die de provincie gebruikt hard nodig hebt om de 

doelstellingen te realiseren.  

Deze innovatie biedt tegelijkertijd ook een kans voor ondernemers en banen. Dat lukt echter 

alleen als er wordt samengewerkt met de kennisinstellingen in de provincie, en door gebruik 

te maken van de praktische ervaring die er al is.  

De vraag is waar je je als regio in gaat onderscheiden, dit kwam bij de PCL ook al ter sprake. 

De PCL gaf het advies om aan te sluiten bij waar de provincie economisch sterk in is, en dat is 

het opschalen. Er is veel consultancy en dienstverlening binnen de provinciegrenzen en daar 

zou je een slag mee kunnen maken als het gaat om wat je te bieden hebt ten opzichte van 

andere regio's. Voordat je in de fase van opschalen terecht komt zullen andere stappen 

gezet moeten worden. Er wordt in de visie niet heel positief gedaan over recycling terwijl dat 

op dit moment wel het meest tastbare is en waar de meeste meters mee gemaakt kunnen 

worden. De gedeputeerde wordt gevraagd waarom op die manier tegen recycling wordt 

aangekeken en hoe haalbaar het is om er op die manier tegenaan te blijven kijken.  

Er wordt enthousiast gesproken over biobased materialen. Daarbij moet het middel het doel 

niet voorbij schieten omdat als je de hele omslag naar biobased gaat maken, dat niet goed 

voor de aarde is gezien wat je dan moet gaan verbouwen en de doelstellingen die er op dat 

vlak zijn.  

De heer Bart geeft aan dat bekend is dat momenteel 10% van de mondiale CO2-uitstoot uit 

de bouw komt. Dat komt met name door het maken van beton. Als dit wordt verwisseld met 

hout, dan wordt houtbouw gestimuleerd wat dan ook een beter verdienmodel wordt voor 

agrariërs om op over te stappen. De bomen nemen ook CO2 op tijdens het groeien en de 

CO2 wordt opgeslagen op het moment dat er mee gebouwd wordt. Spreker vindt het dan 

ook een gekke aanname dat het slechter zou zijn voor de wereld om over te stappen op 

biobased materialen. Dit gaat bovendien in tegen wat de koplopers in de bouw zeggen. 

Spreker vraagt de heer Kocken om een onderbouwing van zijn uitspraak. 



De heer Kocken licht toe dat als je de overstap naar biobased wilt maken je ook grond zult 

moeten vinden om de mensen te voeden en dat daar het knelpunt zit. Spreker vraagt 

waarom, als je toch al beton hebt, je dit niet hergebruikt.  

De heer Dercksen stelt dat de biomassapartij die ervoor gezorgd heeft dat er geen meer te 

vinden is nu gaat pleiten om te bouwen met hout. De Baltische staten en North Carolina zijn 

inmiddels ontdaan van bossen en nu wordt voorgesteld om bomen te kappen om te gaan 

bouwen. Spreker vraagt om uitleg. 

De heer Bart geeft aan dat de heer Eggermont al refereerde aan de complottheorieën op de 

Twitterlijn van de heer Dercksen en geeft aan het een mooi complot vanuit de hoek van de 

PVV te vinden dat GroenLinks verantwoordelijkheid draagt voor het regeringsbeleid van de 

afgelopen 20 jaar zonder ook maar een dag in de regering te hebben gezeten, als het gaat 

over biomassa. Er is net een onderzoek gedaan naar wanneer biomassa in de provincie wel 

en niet toepasbaar is. Er zijn talloze studies gedaan naar biobased bouwen, ook door 

Nederlandse universiteiten, er is dit jaar een informatiesessie over geweest en een digitale 

conferentie, en het blijkt dat er ruimte is om meer biobased materialen zoals hennep te gaan 

verbouwen. Dit kan leiden tot minder CO2-uitstoot en een prettiger leefomgeving.  

 

De heer Kocken meent dat het belangrijk is om oog te houden voor de praktijk en de 

realiteit. Spreker meent dat de omslag stap voor stap moet worden gemaakt, zoals dat ook 

in de visie staat. Het pleidooi van de VVD is om meer samen te werken met de mensen die 

het uiteindelijk moeten gaan doen, de ondernemers en de kennisinstellingen. De 

ondernemers weten waar de consument behoefte aan heeft. Het gaat nu over de eigen 

inkoop maar het grootste deel van de producten wordt nog altijd door consumenten 

gekocht. Als zij geen behoefte hebben aan andere producten zal er veel regelgeving nodig 

zijn en zal het langer duren om de doelstellingen, die de VVD onderschrijft, te behalen.  

Ook bij dit voorstel zal de VVD met een amendement met betrekking tot het besluitpunt van 

de financiën komen.  

 

Mevrouw De Kruif memoreert dat ook bij de vorige commissievergadering over dit 

onderwerp is aangegeven dat het CDA het belangrijk vindt dat de provincie de rol van 

aanjager op zich neemt. De toen gestelde vraag over de definitie van de circulaire economie 

samenleving staat nog open. Spreker leest in het stuk dat het Rijk nog geen definitie heeft 

opgesteld en dat de provincie daar op wacht. Spreker zoekt dan wel hoe er nu verder gegaan 

wordt omdat als je met zo een belangrijk thema aan de slag wil, wel duidelijk moet zijn 

welke kant je op gaat. Er staat geschreven dat het stuk en de uitvoeringsagenda adaptief zijn 

en dat jaarlijks activiteiten bijgesteld kunnen worden. Spreker vraagt of als de definitie van 

het Rijk duidelijk is, het college terugkomt bij de Staten en of er dan opnieuw over het 

onderwerp gesproken wordt. 

Spreker sluit aan bij de heer Kocken met betrekking tot waar Utrecht zich in gaat 

onderscheiden.  

De fractie is blij dat de Landbouwvisie, de samenwerkingsagenda landbouw en de 

provinciale voedselagenda leidend zijn voor de uitvoeringsagenda. 

 



De heer Koerts geeft aan dat in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie de woorden 

duurzaamheid en circulair vaak voor komen. Er alleen over schrijven of praten maakt de 

samenleving echter niet meer circulair en daarom is het goed dat er nu een beleidsvisie is, 

wat een volgende stap is richting concrete daden. De visie is het eindpunt van een breed 

participatietraject met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties en dat 

is belangrijk voor het draagvlak. Draagvlak is belangrijk om resultaten te halen, zeker 

wanneer deze pas om langere termijn zichtbaar zullen zijn.  

Er wordt in de visie terecht over een systeemtransitie gesproken omdat zaken echt anders 

moeten gaan. Het optimaliseren van bestaande systemen is niet langer toereikend. Bij ieder 

project moet er nagedacht worden over de herkomst en het gebruik van materialen en de 

effecten op lange termijn. Voor de ChristenUnie gaat een circulaire samenleving om meer 

dan alleen duurzaamheid. Het gaat om het totale pakket van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, waaronder arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Dit vraagt om andere 

keuzes, ook wanneer dit leidt tot hogere kosten bij aanvang.  

Er wordt genoemd dat de provincie niet de enige probleemeigenaar is en spreker meent dat 

het inderdaad een gezamenlijke opgave is. Dat is ook het kwetsbare punt in de visie, een 

hoog ambitieniveau en sterk afhankelijk zijn van derden.  

Duurzaamheid en circulariteit zijn een wereldwijd vraagstuk waarbij regelgeving van en 

ontwikkelingen bij het Rijk veel aandacht krijgen. Voor Europa is minder aandacht terwijl de 

EU een belangrijke speler is bij dit vraagstuk. Gevraagd wordt op welke wijze wordt ingezet 

op lobbywerk richting Europa in het kader van beleid, wetgeving, heffingen, regulering en 

het binnenhalen van subsidies.  

De woningbouw is een grote opgave die moeizaam van de grond komt en gevraagd wordt 

welke invloed deze visie daar op heeft.  

De beleidsvisie lijkt vooral in te gaan op de circulaire economie, maar de titel is circulaire 

samenleving en een samenleving is meer dan economie alleen. Gevraagd wordt of in de 

uitwerking wordt geborgd dat het niet wordt verengd tot de economie. Samenhang is 

daarbij van groot belang en spreker vraagt hoe de verschillen tussen de sectoren zichtbaar 

worden en of deze bijvoorbeeld een plek krijgen in de nulmeting.  

De provincie zal het moeten hebben van het enthousiasme van bedrijven, instellingen en 

particulieren. Goede inspirerende voorbeelden kunnen een aanjaagfunctie hebben en 

spreker roept op deze voorbeelden naar binnen te halen. Spreker was tot voor kort actief 

betrokken bij de regio Foodvalley als lid van de regiocommissie. In die regio is er een unieke 

samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeenten en de Wageningen Universiteit en Research. 

Spreker meent dat daar wellicht de inspiratie kan beginnen.  

De fractie denkt aan een prijsvraag in de week van de circulaire economie om innovatie te 

stimuleren. Dat lijkt de fractie een goed moment om innovatieve voorbeelden een podium 

te geven. De gedeputeerde wordt om een reactie gevraagd.  

 

De heer De Droog geeft aan dat voor D66 de transitie naar een circulaire samenleving een 

belangrijke prioriteit is. De fractie is dan ook blij hoe het stuk zich de afgelopen maanden 

heeft ontwikkeld, onderschrijft de doelstellingen maar vraagt zich wel af hoeveel invloed de 

provincie kan hebben op de leveringszekerheid.  



Vanwege de omvang van de transitie is het belangrijk je op de juiste hefbomen te richten. 

Het is dan ook goed om te zien dat circulair als een concernbrede taak wordt opgevat. 

Circulair werken raakt alle facetten van de provincie. Ook de focus op circulair bouwen en 

inkopen zijn onderwerpen waarop de provincie invloed kan uitoefenen. Te lezen is dat de 

provincie de grondstoffen niet centraal zal zetten, zoals D66 eerder vroeg, maar wel de 

grondstoffenmonitoring zal oppakken. De fractie kijkt er naar uit om het vraagstuk verder 

geconcretiseerd te zien. D66 leest een nogal volgende houding en vraagt GS om een 

verkennersrol voor de grondstoffenmonitoring aan te nemen.  

De fractie leest de wen om de visie naar een middellange termijnstrategie uit te werken. Dat 

is een goed streven maar D66 wil ook de nadruk leggen op de korte termijn en gevraagd 

wordt waar daar kansen en mogelijkheden liggen om slagen te maken. Circulair inkopen en 

het convenant Circulair bouwen zijn mooie stappen om daar in te maken. Wat D66 betreft 

ondersteunt de provincie ook anderen in het zichtbaar maken van wat nu al haalbaar is, 

bijvoorbeeld door het bijhouden van een minimum percentage circulaire grondstoffen om 

iets circulair te mogen noemen en om deze normen jaarlijks bij stellen op basis van de 

ontwikkelingen van de beste paar leveranciers. Gevraagd wordt of GS dit met Piano en 

marktpartijen kan verkennen. De fractie vraagt zich af waar mogelijkheden liggen om naast 

aanjagen en verbinden ook regels te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan het verplicht 

stellen van een grondstoffenpaspoort voor alle wegen-, woning- en utiliteitsbouw en 

kunstwerken in de provincie. Dit is een maatregel waar de provincie te zijner tijd altijd 

plezier van zal hebben. Gevraagd wordt of dit zo snel mogelijk kan.  

D66 zou graag teruglezen dat de provincie meer samenwerkt met ondernemers, de 

belangrijke partners van de provincie in deze transitie. De woorden ondernemer en bedrijf 

komen nauwelijks voor in het voorstel en de lijst geconsulteerde maatschappelijke partners 

bevat geen bedrijven. Gevraagd wordt of er voldoende contact is met wat er buiten gebeurt. 

In de beleidsvisie komt dit wel terug maar in de brief van VNO NCW komt ook de wens naar 

boven om deze wens verder te intensiveren.  

Bij een eerdere behandeling heeft D66 voorgesteld om ketenregisseurs aan te stellen die 

ondernemers kunnen helpen bij het regionaal circulair opschalen en eventuele 

belemmeringen kunnen determineren. De fractie leest hier niets meer over terug en 

gevraagd wordt wat daarbij de afweging is geweest en of er nog een kans is om samen te 

werken met het bedrijfsleven.  

Gevraagd wordt of in de uitwerking meegenomen kan worden dat bomen en water als 

uitgangspunt wordt genomen en niet de functie. Juist het uitgangspunt bodem en water 

gaat uit van een meer circulaire gedachte op dat onderwerp.  

Met betrekking tot de bezetting staat er nu acht fte waarvan vijf uit de bestaande formatie 

en GS wordt gevraagd hoe zij dat voor zich ziet, gelet op de discussie op het gebied van de 

overbelasting  binnen de organisatie.  

 

De heer Bart stelt dat de visie vaker is besproken en GroenLinks meent dat de grote lijnen 

staan als een huis en die worden gesteund. Voor GroenLinks is dit een belangrijk onderwerp; 

er moet groener, duurzamer en circulairder uit de coronacrisis gekomen worden. Dat kan 

alleen door te investeren in de eigen kennis en kunde op het Provinciehuis als bij 

gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven om ze te ondersteunen in de 



noodzakelijke transitie. GroenLinks vindt het dan ook mooi dat er zo veel reacties op het stuk 

zijn gekomen en dat die veelal positief waren en constructieve suggesties bevatten. Er is aan 

draagvlak dus geen gebrek en dat toont direct de meerwaarde van de provincie op dit 

thema. GroenLinks wil dan ook het liefst gisteren al beginnen.  

De heer Emmen kan zich voorstellen dat bij de achterban van GroenLinks het draagvlak 

groter is dan bij de achterban van JA21. Spreker vraagt de heer Bart wat de gemiddelde 

Utrechter kan verwachten van dit voorstel en hoe de burger dit voorstel tot uiting gaat zien 

komen, de dag nadat dit voorstel is aangenomen.  

De heer Bart geeft aan dat je van een visie niet kunt verwachten dat de provincie een dag na 

vaststelling opeens circulair is. Er staat duidelijk in het stuk dat de visie zal leiden tot een 

gezondere leefomgeving, minder milieudruk en bijvoorbeeld een aangenamere 

woonomgeving. Er zijn vele onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat als je biobased bouwt, dit 

tot meer woonplezier leidt. Het kan niet verwacht worden dat een visie na een dag tot 

concreet resultaat leidt. 

Spreker is het met de heer Emmen eens dat er een zekere urgentie is met deze visie.  Bij de 

Human Capital Agenda wordt wel onderkend dat door corona veel veranderingen in de 

samenleving hebben plaatsgevonden en op de arbeidsmarkt. Het is dan ook vreemd dat die 

urgentie niet wordt gevoeld voor de enorme opgave op het gebied van circulariteit. 

Gevraagd wordt waarom er bij de versnelling van de uitvoeringsagenda niet overwogen is 

om te kijken naar financiering vanuit de COVID-reserve. GroenLinks ziet hier wel een 

duidelijke link. 

Gevraagd wordt hoe het staat met de uitvoeringsagenda, de visie staat stevig maar moet wel 

uitgevoerd worden. Spreker heeft begrepen dat deze pas in 2022 weer naar PS gestuurd zal 

worden. Gevraagd wordt of de Staten hier voor de zomer een tussenstand van kunnen 

krijgen.  

Spreker heeft begrepen dat het convenant Duurzaam bouwen pas in het najaar afgerond zal 

worden, ook in het Statenvoorstel wordt er gerept over het vierde kwartaal. Spreker meent 

dat er eerder is gesproken over voor de zomer. Gevraagd wordt hoever het college met dit 

convenant is en hoe ervoor gezorgd wordt dat bouwplannen die nu gemaakt worden in elk 

geval adaptief zijn en de komende jaren mee kunnen groeien met de meest recente 

inzichten en niet vast blijven zitten in bouwbesluiten van eerdere jaren en daardoor kansen 

op het gebied van circulariteit gemist worden. Gevraagd wordt hoe het zit met de kennis 

over circulariteit bij de flexpool die gaat ondersteunen bij de woningbouwopgave. Spreker 

denkt het antwoord op deze vraag al te weten en vraagt hoe ervoor gezorgd wordt dat de 

kennis op orde komt. Uit de ingezonden reacties blijkt dat gemeenten wel willen en dat is 

zeer positief, maar zonder de ondersteuning vanuit de provincie kan het wel te lastig voor ze 

worden.  

De PCL en de VVD hadden het over het samen doen en daar sluit GroenLinks bij aan. Dat 

geldt voor alle sectoren maar er moet dan ook wel wat gebeuren en dit mag niet een excuus 

zijn om je aan te passen aan de langzaamste bewegers. Deze angst leeft wel bij GroenLinks. 

Zo is de meetprestatie gebouwen een meetmethode om tot duurzame bouw te komen en 

die is eindeloos belobbyd door de brancheverenigingen die de status quo probeerden te 

bewaren. Biobased bouwen komt daar nu slechter uit dan bouwen met beton. 



Samenwerking moet de eerste intentie zijn en gevraagd wordt wanneer er overgestapt 

wordt op wetgeving die de koplopers in hun kracht zetten en niet de achterblijvers.  

Spreker is positief over het voorstel maar gezien de vertraging en de werkdruk op het 

Provinciehuis wordt gevraagd of de extra fte genoeg zijn om de visie uit te voeren. Gevraagd 

wordt of het niet verstandiger is de aanvullende fte echt aanvullend te laten zijn maar aan te 

laten sluiten bij de verschillende directies of programma's. Zo wordt aanvullende kennis 

geïntegreerd in bestaande programma’s zonder dat het een extra eis wordt voor de 

ambtenaren die nu al zo hard aan het werk zijn.  

De heer Kocken haakt aan bij de zorg dat je in de samenwerking wellicht geleid wordt door 

het tempo van de traagste. Omgekeerd is de vraag of de provincie zonder partners zou 

kunnen. 

De heer Bart vindt het interessant dat het zo opeens een zwart-witte vraag wordt. De 

provincie staat niet alleen in dit thema, zelfs de Nederlandse Bank en niet typisch 

GroenLinksachterban partijen zijn ook voorstander van een circulaire economie. In de bouw 

zijn initiatieven die hier veel verder mee willen maar zich gehinderd zien omdat de overheid 

geen wetgeving durft te maken. De provincie kan niet zonder partners maar moet wel 

selectief zijn in de keuze van die partners en niet proberen van iedereen een partner te 

maken.  

De heer Kocken geeft aan dat dat laatste hem aanspreekt en is het met de heer Bart eens 

dat je selectief moet zijn met wie je de doelen wilt bereiken. Er moet vooral geprobeerd 

worden om meters te maken.  

De heer Hazeleger is het met de heer Bart eens, de circulaire economie en het beperken van 

de grondstoffen is echt groen. Toch vraagt spreker weer hoe dat in de energiesector zit. 

Spreker vindt dit bij de energiesector zo belangrijk omdat de energietransitie bedoeld is om 

de aarde duurzamer te maken. Als je die beweging maakt, moet je het goed doen en geen 

grondstoffen gebruiken die je niet kunt recyclen en de heer Bart wordt gevraagd wat hij wil 

doen om de energiesector ook duurzamer te maken en om biomassa, windmolens en 

zonnepanelen ook circulair te maken. 

De heer Bart geeft aan dat hij enorm veel zou kunnen opnoemen. Spreker is niet werkzaam 

in de energiesector maar is het met de heer Hazeleger eens dat ook voor die sector geldt dat 

deze circulair zal moeten worden. Zo zijn er al initiatieven om de houtsoorten waar de heer 

Dercksen het over had vervangen worden door andere materialen in windmolens, om ze 

volledig circulair her te gebruiken. Deze eisen mogen ook aan de energiesector worden 

gesteld. In de auto-industrie en andere vervuilende sectoren wordt kobalt gebuikt uit 

slavenmijnen. Bij de hernieuwbare energiesector zijn daar veel meer convenanten over om 

af te spreken dat dat niet gebeurt. De energiesector mag gevraagd worden zich aan dezelfde 

hoge standaarden te houden met de kanttekening dat van de sector niet gevraagd kan 

worden om heiliger dan de paus te zijn. Ook bij de hernieuwbare energiesector zullen er 

fouten gemaakt worden en zijn er nog veel stappen te zetten. Voor deze sector zullen er ook 

concrete doelstellingen en wetgeving aan te pas moeten komen.  

 

De heer Emmen stelt dat de beleidsvisie leest als een ideologisch pamflet. Het is een 

dogmatisch stuk dat vooral een kompas moet bieden, maar wel een kompas waar ruim een 

miljoen euro naar toe gaat. Wat daar voor terug komt lijkt niemand precies te weten. 



Circulair is een utopisch beeld van de samenleving het is niet mogelijk om alle materialen te 

recyclen. Toch is de doelstelling bedacht om de abiotische stoffen te halveren in de 

provincie. Deze doelstelling is niet te halen zonder ingrijpende maatregelen die ver buiten de 

bevoegdheden van de provincie liggen.  

De provincie zou dan achter de voordeur van bedrijven mee moeten kijken of bepaalde 

producten verkocht of geproduceerd worden. Omdat er in Utrecht nauwelijks iets 

geproduceerd wordt, moet de provincie dan inzicht hebben in productieketens en dat lijkt 

nog lang niet op orde. Een triest voorbeeld hiervan zijn de Oeigoeren die de zonnepanelen in 

Utrecht blijken te produceren.  

De heer Bart vraagt of de Emmen vindt dat de Nederlandse overheid moet controleren of er 

in Nederlandse fabrieken kinderarbeid gebruik wordt. 

De heer Emmen meent dat dat gebeurt en is daar voorstander van.  

De heer Bart vraagt waarom het dan geen goed idee zou zijn om te controleren op 

grondstoffen. Deze controle is kwijt omdat productieketens steeds ingewikkelder en langer 

zijn geworden, zonder dat daarbij oog is geweest voor mens en milieu. Dit zou dan volgens 

de heer Emmen alleen in Nederland gedaan moeten worden terwijl er grondstoffen uit het 

buitenland worden gehaald waar wel misstanden zijn.  

De heer Emmen stelt dat hem de woorden in de mond worden gelegd dat hij een 

tegenstander zou zijn terwijl hij heeft aangegeven dat dit buiten de bevoegdheden van de 

provincie ligt. Daarnaast is in sommige landen controle op productie en grondstoffen heel 

moeilijk.  

VNO NCW heeft uitgesproken dat circulair niet veel zin heeft als mensen hun spullen bij 

bijvoorbeeld Ali Express of Amazone kunnen bestellen. Dat lijkt spreker ook een punt 

waarnaar gekeken zou moeten worden. Niet alleen VNO NCW plaatst kanttekeningen, PCL 

heeft ook kritiekpunten. De uitvoeringsagenda is weinig concreet en wat er ligt sluit niet of 

nauwelijks aan op de doelen. Daarnaast is er de klacht dat deze beleidsvisie voor elke 

provincie gemaakt had kunnen zijn en er geen onderdeel specifiek is voor de op Utrecht. Het 

enige wat opvalt is dat de provincie bovenwettelijke eisen gaat stellen en gevraagd wordt of 

dat vanwege de economie en bijvoorbeeld de demagogie van Utrecht is of dat er andere 

zaken meespelen, of dat het simpelweg een hogere ambitie is.  

De visie is typerend voor een bestuur dat overal ja tegen zegt, zoals meer mensen in de 

provincie, meer natuur in de provincie, meen energieopwekking en ook circulair. Daardoor 

zijn er conflicterende moraliteiten en gevraagd wordt in hoeverre de visie de woningbouw in 

de provincie in de weg gaat staan. Spreker leest over conceptueel bouwen en krijgt daarbij 

niet de indruk dat dat over grote hoeveelheden woningen gaat.  

Gevraagd wordt hoe de vermindering van 50% gemeten gaat worden en of er sprake is van 

een nulmeting.  

Wat JA21 betreft is het een ondoordachte visie die meer bedoeld is om de gemoedstoestand 

van de Utrechtse bestuurders te verbeteren dan om veranderingen te brengen. De fractie is 

er niet op tegen om te kijken hoe projecten van provincie duurzamer kunnen en hoe er 

gerecycled kan worden maar dit kan beter per onderwerp worden bekeken en daar is geen 

pamflet van ruim een miljoen euro voor nodig.  

 

De heer Bouabid geeft aan geen woordvoering te hebben op dit onderwerp.  



 

De heer Mulder geeft aan dat de PvdA deze beleidsvisie van harte onderschrijft en ervan 

overtuigd is dat het goed zal aansluiten op het landelijke en het Europese beleid. De fractie 

sluit aan bij de vragen van GroenLinks met betrekking tot de snelheid van en de capaciteit 

voor de uitvoering.  

Kate Raworth heeft een presentatie gegeven over de doughnut-economie. Vrij geformuleerd 

naar haar zegt de fractie dat financieel rijke provincies tekort schieten. Met de uitvoering 

van de visie wordt naar een ecologisch evenwicht gegaan. Het welzijn van al het leven komt 

centraal te staan. Er wordt gewerkt aan publieke luxe in de leefomgeving met een 

regeneratieve economie. Spreker huldigt de ambtenaar die in een beleidsstuk in plaats van 

groei spreekt van gedijen.  

 

Mevrouw Jager meent dat het goed is dat naar aanleiding van de vorige 

commissievergadering aanpassingen en verbeteringen zijn gedaan. Een van de aanvullingen 

heeft het stuk niet gehaald en het waarom daarvan is spreker niet duidelijk. Er is gesproken 

over de eiwittransitie en uit de reactie had spreker begrepen dat dit meegenomen zou 

worden. Er staat in het stuk dat linken in de toekomst verder uitgewerkt gaan worden en 

gevraagd wordt hoe dat gelezen moet worden. gevraagd wordt waarom de eiwittransitie nu 

niet meegenomen kan worden, bijvoorbeeld in het circulaire inkoopbeleid. In de visie staat 

duidelijk dat voedselproductie de meeste impact heeft en spreker meent dat hier juist de 

meeste en snelste winst valt te behalen. Dat zou ook mooi aansluiten bij de 

concretiseringsslag waar het PCL-advies om vraagt.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit het slot van de eerste termijn is en geeft het woord aan  

gedeputeerde Strijk die ook de andere gedeputeerden het woord kan geven. 

 

Gedeputeerde Strijk stelt dat het gegeven dat het gehele college aanwezig is duidelijk maakt 

dat de transitie naar een circulaire samenleving het gehele college betreft en alle 

programma’s raakt. Economie is op een bepaalde manier een ordeningsprincipe waar een 

systeemverandering wordt gewenst. Het gebruik van de term circulaire economie zou 

impliceren dat het alleen maar in Programma 8 wordt gestopt maar het is een collegebrede 

uitdaging om dit transitietraject in te gaan.  

De heer Dercksen had het over het aantrekken van een grote broek en de gedeputeerde 

meent dat dit inderdaad een ambitieus stuk ligt en dat het college dat ook nodig vindt. Er 

speelt een urgent vraagstuk. De lineaire manier van produceren en consumeren moet 

anders. De milieudruk is te hoog en de leveringszekerheid van grondstoffen komt op termijn 

in gevaar. Uit de transitie komen ook kansen voort voor de regionale economie als hier nu 

op geacteerd gaat worden.  

De provincie definieert de rol met betrekking tot het afvalbeleid nog niet, deze zal de 

komende tijd samen met gemeenten uitgewerkt moeten worden. De provincie heeft nu een 

rol met betrekking tot toezicht en handhaving op stortplaatsen. Er zijn ook andere 

overheden die deze verantwoordelijkheid dragen. Er zal bekeken worden of de provincie 

met betrekking tot het afvalbeleid in de toekomst een aanjagende rol zou kunnen spelen.  



De uitvoeringagenda is nu niet bijgevoegd omdat deze de vorige keer is bijgevoegd en het 

stuk is niet veranderd. GS stelt dit stuk vast maar er is al aangegeven dat het een adaptief 

stuk zal zijn. Het streven is om deze agenda jaarlijks bij te stellen en het plan is om begin 

2022 weer een nieuwe uitvoeringsagenda te hebben en de huidige in het vierde kwartaal 

van dit jaar te evalueren. De gedeputeerde denkt dat het niet lukt om de uitvoeringsagenda 

sneller naar de Staten te krijgen maar hij kan wel een stand van zaken geven van alle zaken 

waar het college mee bezig is als monitoring en inkoop via een informerende brief voor de 

zomer. De nieuwe uitvoeringsagenda wordt natuurlijk wel in het eerste kwartaal van 2022 

naar de Staten gestuurd.  

 

De voorzitter deelt mee dat de toezegging om voor de zomer een informerende brief te 

sturen is genoteerd.  

 

Gedeputeerde Strijk geeft aan dat mevrouw Hoek sprak over een forse ambitie ten aanzien 

van het bundelen van kracht met waterschappen en gemeenten. Het goed nieuws is dat dit 

al gebeurt en er is ook al commitment van gemeenten. Afgelopen maandag is het regionale 

steunpunt gestart en is afgesproken de krachten te bundelen en kennis en ervaring te delen, 

bijvoorbeeld hoe dit goed in aanbestedingscontracten en inkoopcontracten. Heel veel 

gemeenten doen hier aan mee. The proof of the pudding is in the eating maar het 

coördinerende punt is nu opgericht en er is gestart.  

De ambitie zijn het zelfde als het Rijk en de provincie vindt het belangrijk haar steentje bij te 

dragen. Dat houdt ook in dat bij de eigen inkoop circulariteit als voorwaarde wordt gesteld. 

Er zullen nog wel zaken uitgewerkt moeten worden en de provincie zal hierin nog moeten 

leren. De waterschappen, gemeenten en de provincie kopen voor honderden miljoenen per 

jaar in en de partijen willen innovatie aanjagen hierin. Het college ziet net als de VVD ook dat 

dit een kans is voor ondernemers. De transitie zal hoe dan ook plaatsvinden en ondernemers 

die hier vroeg bij zijn kunnen daar in de toekomst van profiteren. Dat is ook de reden dat de 

provincie ondernemers bij elkaar wil brengen en de gedeputeerde vindt het mooi om te zien 

dat dit nu ook bij de financiers te zien is. Pensioenfondsen zie je keren en bijvoorbeeld als 

aandeelhouder hun rol hierin pakken door te zeggen dat ze het anders willen, zoals laatst bij 

de aandeelhoudervergadering van Shell te zien was.  

Er loopt nog onderzoek naar waar de regio zich in onderscheidt. De PCL heeft meegegeven 

dat de provincie dit scherper in beeld moet krijgen en dat is ook wat het college wil. Het is 

echter best moeilijk te monitoren waar het circulaire bedrijfsleven zit. Er wordt onderzoek 

gedaan en dit moet dit jaar scherper in beeld komen zodat er gerichtere ondersteuning 

geboden kan worden. Zo moet duidelijker worden waar afvalstromen lopen bij bedrijven en 

waar dus kansen liggen.  

Er werd gevraagd naar de houding van het college ten aanzien van recycling. Het college 

vindt dat er in de systeemverandering en hoger op de R-ladder moet worden ingestapt. Je 

zou eigenlijk moeten beginnen met heroverwegen of, of weigeren dat bepaalde productie 

nodig is omdat het op een andere manier kan worden georganiseerd of dat productie 

verminderd kan worden. Soms is het noodzakelijk om naar recycling te gaan maar het 

college streeft naar een hogere opstap op de R-ladder.  



De provincie zoekt al samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen, bijvoorbeeld 

via de ROM, en zal dat ook blijven doen. Voor de gedeputeerde zit in besluitpunt h 

opgenomen dat het college dat belangrijk vindt.  

 

De heer Kocken is blij dat de gedeputeerde net het belang van innovatie benoemde. Spreker 

vraagt waarom, als innovatie zo belangrijk is, in het Statenvoorstel wordt voorgesteld om 

van de middelen voor innovatie 360.000 euro over te hevelen naar een begrotingspost die 

intern is. Deze middelen zouden juist gebruikt moeten worden om innovatie in de 

samenleving te stimuleren.  

Gedeputeerde Strijk licht toe dat het innovatiebeleid vooral wordt vormgegeven via de MIT-

regeling en de ROM. Volgende week wordt een voorstel besproken om een tweede storting 

te doen in de ROM om de innovatie meer vorm te geven. De ROM is voor het college bij 

uitstek het instrument om innovaties in de circulaire economie aan te jagen. Daar gaat flink 

veel geld in om omdat het het doel is om dit revolverend in te zetten.  

De gedeputeerde licht richting mevrouw De Kruif toe dat provincies, de Rijksoverheid en het 

Planbureau voor de Leefomgeving samen aan het afstemmen zijn hoe je ketens en of iets 

circulair is gemonitord wordt. Dat raakt aan wat de definitie van circulair is en de provincie 

Utrecht wil daar bij aansluiten. In de informerende brief zal de gedeputeerde op de 

monitoring terugkomen en in de volgende uitvoeringsagenda zal hier meer handen en 

voeten aan gegeven worden en op een gegeven management moet de definitie scherp zijn.  

  

De heer Kocken is benieuwd hoe de bedragen in de begroting zich verhouden tot wat er in 

de ROM gestort gaat worden en waarom dit bedrag vrij kan komen. Spreker zal hier vragen 

over formuleren.  

Gedeputeerde Strijk licht toe dat in de budgettoedeling van de concernbrede opgave de 

circulaire samenleving ondersteund wordt. Beleidsdoelstelling 9.7.2 is neergekomen binnen 

het programma Economie. Daar is het budget niet compleet nodig omdat bij Economie ook 

dingen worden gedaan, zoals het versterken van netwerken. Er wordt voorgesteld dat er uit 

dat budget iets naar de concernbrede opgave kan. Los daarvan is er uit het programma 

Economie revolverend geld uitgetrokken voor innovatief vermogen.  

De gedeputeerde vervolgt en geeft aan veel van de bespiegelingen van de heer Koerts te 

herkennen. Via het Huis van de Nederlandse provincies is er de lobby naar Europa en de 

provincie is ook goed aangesloten op de subsidiestromen. Er kan dus veel aangesloten 

worden op Green Deal-initiatieven vanuit Europa.  

De provincie heeft het beleid niet verengd tot de economie. Als ordeningsprincipe is het 

wellicht een economisch vraagstuk maar het feit dat het hele college aanwezig is en dat 

duidelijk is dat dit op alle programma’s invloed heeft laat zien dat het beleid niet is verengd.  

De provincie zal zeker goede voorbeelden naar binnen halen, op het podium zetten en laten 

inspireren. De gedeputeerde vindt het idee van een prijsvraag een leuk idee.  

De grondstoffenmonitoring wordt opgepakt en de provincie is hier al actief mee, in de brief 

zal hier meer over worden toegelicht.  

GroenLinks en D66 vroegen naar de 8 fte. Het college denkt dat er menskracht nodig is, 

mensen die dedicated aan de slag met het binnenhalen van circulair denken binnen de 

programma’s en de teams. Het lijkt het college niet goed werken dat er dan bijvoorbeeld 



binnen het domein Cultuur 0,4 fte komt en voor het team Facilitair bijvoorbeeld 0,2 fte. Dit 

omdat dan ook het gevaar bestaat dat binnen de teams wordt gedacht dat die persoon in 

een kamertje bezig is circulair denken te stimuleren. Het college wil dat circulair denken 

verankerd raakt in de teams omdat zij zelf de opgave moeten oppakken binnen hun domein. 

Dit wordt ondersteund vanuit de concernbrede opdracht daarom worden er wel extra fte 

voorgesteld om aan te jagen, te ondersteunen en kennis in te brengen. Circulair denken 

moet bij alle 950  medewerkers onderdeel van hun werk worden. Het college gelooft 

daarom niet dat dit alleen maar met nieuwe mensen gedaan kan worden. Dit is niet 

vrijblijvend de opgave moet opgepakt worden en het management heeft hier ook 

commitment voor uitgesproken.  

De gedeputeerde licht richting de heer Bart toe dat het niet nodig is om uit de COVID-

reserve te putten omdat het met de extra middelen die nu gevraagd worden moet passen.  

 

De heer De Droog geeft aan ook te hebben gevraagd hoe dit zich verhoudt tot de werkdruk 

binnen de organisatie en of verwacht kan worden dat vijf mensen uit de organisatie gehaald 

kunnen worden. 

Gedeputeerde Strijk antwoordt dat dat wel de inschatting is van het CMT. Dit is goed met 

het management doorgesproken.  

De heer De Droog stelt dat er veel is gesproken over de druk op de organisatie en vraagt hoe 

er zicht op gehouden kan worden dat dit haalbaar is. 

Gedeputeerde Strijk geeft aan dat volgende week de kaderbrief komt waarin een investering 

in de organisatie wordt voorgesteld. Dan kan de weging gemaakt worden. De waarschuwing 

van het college was daarnaast corona-gerelateerd en die werkdruk is hopelijk niet blijvend.   

 

Gedeputeerde Strijk licht toe dat voorbeelden van circulair inkopen en monitoring ook 

aandacht zullen krijgen in de toegezegde brief.  

De gedeputeerde herkent de door de heer Emmen genoemde punten die nog niet af zijn. 

Het college moet inderdaad met monitoring aan de slag, het moet inderdaad specifiek 

Utrechts worden en de uitvoeringsagenda moet inderdaad concreter worden. Het college wil 

een slag die meetbaarder is met SMART-doelen en dat moet allemaal in de volgende 

uitvoeringsagenda landen. Dit is de fase van het vaststellen van de visie en er is tijd nodig om 

dan verder te concretiseren. De gedeputeerde herkent deze punten dus, dat staat zelfs ook 

in het stuk.  

 

De heer Emmen vraagt de gedeputeerde te reflecteren op de eisen die bovenwettelijk zijn.  

Gedeputeerde Strijk licht toe dat gedeputeerde Van Muilekom hier later op zal terugkomen.  

 

De heer Bart merkt op dat de gedeputeerde heeft aangegeven dat de monitoring nog niet 

volledig georganiseerd is terwijl er nu al transities plaatsvinden in de economie en blijkt dat 

Nederland het zo goed doet op het punt groener uit de coronacrisis komen.  

Hier zou een versnelling aan gegeven kunnen worden door eerder inzet te plegen en daarom 

ziet spreker wel een link met het COVID-fonds.  

Gedeputeerde Strijk licht toe dat de provincie al met geoflexes bezig is om de monitoring 

van afvalstromen in beeld te brengen, dat de provincie op het gebied van afvalprofielen met 



ondernemers bezig is en dat de provincie bezig is om in beeld te brengen hoeveel circulaire 

bedrijven er zijn. Deze opdrachten lopen en daar waren ook al de budgetten voor. De 

inschatting is niet dat er op dit moment nog meer geld nodig is. Voor 2022 en 2023 is er wel 

meer geld nodig en dat is wat nu voorligt.  

 

De voorzitter merkt op dat de VVD heeft aangegeven een amendement op de 

financieringsvolgorde te willen maken en vraagt wat de gedeputeerde daar van vindt. 

Gedeputeerde Strijk stelt al eerder aangegeven te hebben hier geen principieel punt van te 

willen maken. Dit zit in tal van voorstellen en over hoe dit praktisch opgelost kan worden kan 

beter buiten de vergadering met de heer Kocken besproken worden.  

De voorzitter geeft aan dat de afspraak staat genoteerd dat de gedeputeerde dat zal gaan 

doen en geeft het woord aan gedeputeerde Bruins Slot.  

 

Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan een vraag te hebben gekregen van de heer De Droog 

inzake de circulariteit van bodem en water. Het college is bezig met het bodem- en 

waterprogramma en één van de doelen is het ombouwen van het lineaire 

drinkwatersysteem tot een circulair systeem waarbij meervoudig gebruik centraler staat en 

de waterketens zoveel mogelijk gesloten worden op gebieds- of lokaal niveau. Dit 

programma wordt binnenkort naar de Staten gestuurd en dan kan er in de commissie RGW 

over van gedachten gewisseld worden.  

De heer Hazeleger en mevrouw De Kruif hadden het over de Landbouwvisie en de 

samenwerkingsagenda landbouw en de Voedselagenda. Deze zijn inderdaad leidend en daar 

staan concrete doelstellingen in. 

De Staten hebben onlangs de Voedselagenda vastgesteld en daar is de eiwittransitie als een 

van de doelen in opgenomen en ook in de regiodeal Foodvalley wordt hier actief op ingezet.  

 

De voorzitter geeft aan dat er vragen waren over duurzaam bouwen en geeft het woord aan  

gedeputeerde Van Muilekom  

 

Gedeputeerde Van Muilekom is blij te kunnen melden dat het inmiddels goed in de steigers 

staat om te komen tot een convenant Duurzaam bouwen. Het is belangrijk dat dit gedragen 

wordt door een stevige bestuurlijke club en de gedeputeerde heeft daarbij gezocht naar 

vertegenwoordigers van grote maar ook kleine gemeenten en ook een van de 

waterschappen is gevraagd deel te nemen. Daarnaast zijn er twee bouwpartijen die in het 

bestuurlijke kernteam willen zitten.  

De eerste stap is dus al gemaakt en er zijn interessante analyses gekomen over zo een 

convenant en de ambitie om daarin iets te willen bereiken. De ambities uit de bouwwereld 

zijn soms groter dan die uit de publieke sector. De publieke sector wil wel, maar vindt ook 

dat er veel, betaalbaar en snel gebouwd kan worden en dat het convenant de 

woningbouwopgave niet mag vertragen. Als dat zou gebeuren dan zou je het draagvlak 

verliezen omdat in alle gemeenten de woningbouwopgave groot is.  

Er worden nu expertsessie georganiseerd. Het convenant Duurzaam bouwen gaat onder 

andere over klimaatadaptatie waar gedeputeerde Bruins Slot al afspraken over heeft 

gemaakt met gemeenten. Over energieneutraliteit en circulariteit zijn nog geen duidelijke 



afspraken gemaakt en dat wil de provincie wel gaan doen. Het gaat niet alleen om bouwen 

maar ook om een gezonde leefomgeving. Daarnaast is het belangrijk dat het convenant 

hanteerbaar wordt met een goed speelveld en herkenbaarheid voor de mensen in de 

bouwwereld waar je je ook aan kunt houden. Misschien met een systeem van brons, zilver 

en goud de een in het bovenwettelijke een stapje kan doen en de ander misschien wel twee 

of drie. Er wordt wel invulling gegeven aan het bovenwettelijke. Dat zal voor de een 

gemakkelijker zijn dan voor de ander. Publieke partijen geven bijvoorbeeld dat vooral bij 

kleinere gemeenten de kennis ontbreekt op dit gebied. Het doel is om in het convenant uit 

te werken dat er ambities zijn, dat er keuzes zijn, dat private partijen weten waar ze aan toe 

zijn en dat het voor gemeenten hanteerbaar is. Voor de versnelling van de woningbouw 

kunnen de gelden niet uit de flexpool maar er moet wel worden nagedacht over hoe de 

gemeenten meegenomen kunnen worden.  

 

De heer Emmen stelt dat de gedeputeerde de hoeveelheid woningen belangrijk vindt en 

circulariteit daarbij wil betrekken en vraagt of hij daaruit mag opmaken dat de woningbouw 

de prioriteit heeft.  

Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan dat de woningbouw achterloopt om goed invulling 

te geven aan de circulariteit. Een deel van de bouwsector is erg conservatief in de manier 

waarop ze bouwen. De ontwikkelingen op het gebied van houtbouw gaan heel snel en er 

komen steeds meer kansen om daar mee aan de slag te gaan. Je merkt echter bijvoorbeeld 

met betrekking tot de rekenmethodes en bij aanbestedingen dat er nog veel ontbreekt om 

dat op een goede manier te doen. 

Het staat dus nog voor een deel in de kinderschoenen maar de gedeputeerde ziet ook veel 

goede voorbeelden en partijen die er ambitieus mee bezig zijn. Dat kan met het convenant 

een zetje gegeven worden zodat de ontwikkeling kan starten en dat het vanuit goede 

voorbeelden steeds verder wordt vergroot.  

In het stuk staat dat het convenant in Q4 vastgesteld zal worden. In eerste instantie was de 

gedachte dat het voor de zomer vastgesteld zou kunnen worden maar het is de ambitie van 

de gedeputeerde dat alle 26 gemeenten meedoen en het kost tijd om gemeenten mee te 

nemen.  

De gedeputeerde heeft gevraagd om ook een soort expertsessie met PS te organiseren om 

zo meegenomen te worden tegen welke vraagstukken je aanloopt en waarbij de Staten 

suggesties kunnen geven en vragen kunnen stellen. De gedeputeerde weet niet of dat nog 

voor de zomer lukt.  

 

De voorzitter geeft het woord aan  gedeputeerde Van Essen. 

 

Gedeputeerde Van Essen licht toe dat er vragen zijn gesteld over de relatie tussen de 

energietransitie en circulair. Een van de doelstellingen is 50% minder primaire abiotische 

grondstoffen in 2030. Dit betreft mineralen, metalen en fossiele brandstoffen. Van dat 

laatste wordt er nogal wat gebruikt. Het gaat over 100 miljoen vaten olie en over 100 

kubieke meter aardgas in Nederland per dag. Het is dus juist dat de energiesector niet 

circulair is. In die zin zijn de energietransitie en de transitie naar de circulaire samenleving 

met elkaar verbonden. Er is gevraagd of als er invulling gegeven wordt aan de 



energietransitie er ook oog is voor circulariteit van nieuwe technologie. De transitie betekent 

al een enorme reductie in het gebruik van primaire abiotische grondstoffen. Dat laat 

onverlet dat het ook voor de nieuwe technologie van belang is dat er gekeken wordt naar 

het gebruik van materialen omdat hier ook schaarse materialen bijzitten waarbij gekeken 

moet worden naar mogelijk hergebruik en of er alternatieven beschikbaar zijn. De sector is 

hier ook al mee bezig en het is niet voor niets een onderwerp in de agenda.  

 

De heer Hazeleger geeft aan dat ook altijd over boeren te zeggen. Boeren zijn zelf aan het 

verduurzamen en dan wordt er altijd gezegd dat de boeren een stok achter de deur nodig 

hebben en wordt er een Landbouwvisie opgesteld en worden er normen vastgelegd. Dat zou 

spreker ook voor de energiesector willen. Gevraagd wordt wat de provincie doet om deze 

sector een stok achter de deur te geven. 

Gedeputeerde Van Essen stelt dat de vraag van de heer Hazeleger is of het mogelijk is om 

concrete regels te onderzoeken voor de omgevingsverordening, zelfs voor de verordening 

die op 1 januari 2022 in werking treedt, samen met de Omgevingswet. Dat laatste wordt 

lastig ook omdat de omgevingsverordening al snel ter visie moet. Deze is in het college al 

besproken. De gedeputeerde stelt dat concrete regels zin hebben als je weet op welke 

indicatoren je kunt sturen zoals een keurmerk of een maat. Dit is nu in ontwikkeling. Kijken 

naar welke mogelijkheden er zijn begint met kennis opbouwen over waar je regels voor zou 

kunnen bedenken en wat de effecten daar van zijn. Daarop krijgt dit onderwerp ook een plek 

in de strategie. De gedeputeerde denkt dat er nu onvoldoende kennis en basis is om regels 

op te stellen. Een resultaat van de strategie of onderdeel van de uitvoering zou kunnen zijn 

dat er verwacht wordt dat bij een energieproject dat wordt gerealiseerd verantwoord 

materiaal gebruikt wordt en dat daar bijvoorbeeld een keurmerk bij gehanteerd moet 

worden. De branche is hier mee bezig maar het is ook belangrijk om de branche hierbij uit te 

dagen Omdat de energietransitie een belangrijk onderdeel van de transitie naar een 

circulaire samenleving is het betere ook de vijand van het goede en er moet wel een goede 

balans gevonden worden.  

Mevrouw Hoek sprak over de barrière van de netaansluiting voor zon op dak. Dat betreft 

eigenlijk meer de energieagenda dan het voorliggende stuk maar het onderwerp heeft de 

aandacht van het college. Er wordt ook steeds meer een beroep op de provincie gedaan om 

hier een rol in te pakken.  

 

De heer Bart uit zijn waardering voor het feit dat het gehele college aanwezig is bij dit debat, 

dat laat zien dat dit thema door alle gedeputeerden wordt opgepakt. Spreker vraagt of bij de 

aanbestedingen op het gebied van GWW er ook al voor wordt gezorgd dat bekend is welke 

materialen worden gebruikt bij de investeringen in de infrastructuur en of deze materialen 

hergebruikt kunnen worden.   

Gedeputeerde Schaddelee licht toe daar deze week ambtelijk overleg over te hebben gehad. 

De provincie is hier zeker mee bezig en heeft ook de Green deal voor de GWW ondertekend 

en zich daarmee verbonden aan de doelen voor dat punt. Er wordt nu in beeld gebracht wat 

dit betekent voor met name de grote projecten, ook qua kosten. Dit punt heeft de aandacht 

bij alle aanbestedingen die de provincie uitvoert. 

 



De voorzitter vraagt of er nog fracties zijn die gebruik willen maken van een tweede termijn. 

 

De heer De Droog sluit aan bij de waardering voor GS om compleet aanwezig te zijn. Spreker 

heeft nog een paar vragen openstaan en geeft aan dat de beantwoording ook in brief van 

gedeputeerde Strijk meegenomen mag worden. Spreker heeft vragen gesteld over de 

ketenregisseur, dynamische normen en of het grondstoffenpaspoort als regel meegenomen 

kan worden zodat het harder kan worden toegepast.  

 

De heer Bart sluit aan bij de vraag over de dynamische normen en leest graag in de brief ook 

hoe hier naar gekeken wordt in het kader van de Omgevingsvisie en de 

omgevingsverordening en hoe circulariteit voor de koplopers in dat kader gestimuleerd 

kunnen worden. 

 

Mevrouw Jager geeft aan in de Voedselagenda niets concreets te kunnen vinden over de 

eiwittransitie. In dit Statenvoorstel staat dat de link verder uitgewerkt gaat wordt en spreker 

vraagt of het daar bij blijft en dat het niet in de Statenvoorstel over de circulaire samenleving 

komt.  

Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat het vooral de bedoeling is dat de doelen voor de 

circulaire samenleving uiteindelijk in de beleidsterreinen terecht komen. Dan zie je dat de 

eiwittransitie in de Voedselagenda zelf is opgenomen. Daar ligt een uitvoeringsprogramma 

onder met een aantal concrete projecten. De eiwittransitie is daarbij ook geland in de 

Regiodeal Foodvalley. De uitvoeringsagenda zal elk jaar worden aangepast om 

vervolgstappen te zetten en in de volgende versie zal ook weer ingegaan worden op de 

verdere stappen in het kader van de eiwittransitie.  

 

Gedeputeerde Strijk zegt toe de vragen van de heren De Droog en Bart in de brief mee te 

zullen nemen.  

 

De voorzitter stelt vast veel stemmen te zien voor een normaal debat.  

 

5 Sluiting 

De voorzitter licht toe dat komende woensdag verder wordt vergaderd in een normale 

setting met alle vaste agenda punten en nog vier Statenvoorstellen. De voorzitter dankt de 

aanwezigen voor hun uithoudingsvermogen en sluit de vergadering om 23.23 uur.  


