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VERSLAG d.d. 26 mei 2021 van de digitale vergadering van de commissie Bestuur, 

Economie en Middelen van de provincie Utrecht 

 

Voorzitter: mw ir. M. de Widt 

 

Namens het college van GS: drs. R.C.L. Strijk, mr. drs. H.G.J. Bruins Slot, R.G.H. van 

Muilekom en ir. A. Schaddelee  

 

Woordvoerders: J.J. Bart (GroenLinks), A.C. Boelhouwer (GroenLinks), I. Bouabid (Lijst 

Bittich), R.G.J. Dercksen (PVV), H. van Déun (PVV), ing. L.C. Van den Dikkenberg (SGP), drs. 

E.H.R. Dinklo (JA21), M. de Droog MSc RA (D66), M.E.J. Eggermont (SP), G.J. de Groot (VVD), 

J.A. de Harder (ChristenUnie), drs. J.P. d’Hondt (PvdA), F. Hazeleger (SGP), K. de Heer 

(ChristenUnie), M. Jager (PvdD), V.C. Janssen (VVD), drs. E. A. Kamp (D66), H.J. Jeller (PvdD), 

drs. A.H.L. Kocken (VVD), M. Lejeune-Koster (PvdA), G.G.J. Mulder (PvdA), H. J. Rikkoert MSc, 

(ChristenUnie), A.G. van Schie (VVD), M. Talhaoui (PvdA), W. Ubaghs (PVV), L.E. Veen (D66), 

T.M.S. Vrielink (GroenLinks), L.M. Welschen-Van den Hoek (CDA), W.J.A. Weyers (JA21), C. 

van Wijk (CDA) en ing. H.I. Wolting (ChristenUnie); 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

Drs. J. Dorst (griffier), B. Wijshijer, en R. Schotsman (Notuleerservice Nederland) 

 

1  Opening en algemeen 

1.1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur en heet de deelnemers en volgers welkom. 

De leden worden verzocht in de chat aan te geven dat ze het woord willen.  

 

1.2 Vaststellen agenda 

De voorzitter licht toe dat het een volle agenda is en dat daarom vorige week al is begonnen 

met twee Statenvoorstellen en vandaag is er een ochtenddeel met een algemeen stuk, een 

memo van het Presidium, twee Statenvoorstellen en als het lukt ook een opgewaardeerde 

Statenbrief. De voorzitter zal de vergadering om uiterlijk 13.00 schorsen. Om 15.30 wordt de 

vergadering hervat met nog twee Statenvoorstellen.  

In verband met de aanwezigheid van de gedeputeerden stelt de voorzitter voor om 

agendapunten 2.2 en 2.3 om te draaien. Dat stond vrijdag al in een bericht van de 

commissiesecretaris maar dit moet nog wel aan de vergadering voorgelegd worden. De 

voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met het omdraaien van agendapunten 2.2 en 

2.3. Met deze aanpassing wordt de agenda vastgesteld.  

 

1.3  Mededelingen 

De voorzitter licht toe dat er drie mededelingen zijn en geeft het woord aan gedeputeerde 

Van Muilekom. 

 

Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan afgelopen vrijdag een overleg te hebben gehad bij 

het Utrecht 900-comité. De provincie is gevraagd om daar ambassadeur van te willen zijn. 
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Dit begint vorm te krijgen en de gedeputeerde wil de Staten daar deze week een memo 

sturen over wat er gedaan gaat worden. Een belangrijke insteek voor de gedeputeerde is dat 

hij aansluiting wil zoeken bij de dingen die de provincie doet en dat in te passen in het 

Utrecht 900-gebeuren. 2 juni start de campagne en er is gezegd dat het een feest moet 

worden voor de Utrechters en mensen van buiten Utrecht.  

Een tweede mededeling betreft de zichtbaarheid van het ontstaan van de Nederlandse staat 

in Utrecht. De memo hierover is ook bijna klaar maar de gedeputeerde wilde deze niet op 

het allerlaatste moment naar de Staten sturen. In de memo is uitgewerkt wat er gebeurt en 

welke instanties erbij betrokken zijn en de gedeputeerde denkt dat de memo eind deze 

week naar de Staten kan sturen. Zo krijgen de Staten een compleet beeld van de aandacht 

die hier aan gegeven wordt. 

 

De heer Kocken meent dat het fijn is dat de relatie tussen de stad en de provincie in een 

historisch perspectief naar voren komt en het is ook fijn dat er meer aandacht besteed kan 

worden aan het ontstaan van de Nederlandse staat.  

 

De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Bruins Slot.  

 

Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat er net een memo aan de Staten is gestuurd dat er 

groen licht is voor het starten van de voorbereidingen van de Vuelta 2022 en dat betekent 

dat het college de Staten de komende periode weer in de voortgangsrapportages zal 

meenemen in de vorderingen.  

 

De voorzitter deelt mee dat de Staten van de griffier een bericht hebben ontvangen over de 

kaderbrief van het IPO. Deze kaderbrief is een nieuw fenomeen waarmee alle provincies aan 

de voorkant kunnen sturen op waar het IPO haar geld aan uitgeeft. Mevrouw De Man en de 

voorzitter zijn als AV-leden verheugd dat er al van een fractie een bericht is gekomen zodat 

maandag met de bestuurder, gedeputeerde Van Essen, een goed gesprek gevoerd kan 

worden over wat de Staten vanuit Utrecht belangrijk vinden maar meer voeding is welkom 

en andere fracties worden uitgenodigd om op de IPO-kaderbrief te reageren.  

 

Mevrouw Boelhouwer dankt gedeputeerde Bruins Slot voor de memo en vindt dat dit mooi 

aansluit bij het onderwerp over het herstel van toerisme, cultuur en recreatie in de provincie 

dat vandaag op de agenda staat. Spreker waardeert het dat er in de memo ook woorden aan 

duurzaamheid worden besteed.  

 

1.4 Ingekomen stukken 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen over de ingekomen stukken zijn.  

De voorzitter stelt vast dat de ingekomen stukken voor kennisgeving zijn aangenomen.  

 

1.5 Vaststellen verslagen commissie Bestuur, Economie en Middelen 

De voorzitter deelt mee dat het heel wat verslagen betreft van de commissie BEM op 31 

maart in de ochtend en in de avond en 7 april. De opmerkingen van de SGP zijn verwerkt en 

de voorzitter vraagt of er verder nog opmerkingen zijn.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/Ingekomen-stukken-BEM
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/Vaststellen-verslagen-commissie-Bestuur-Economie-en-Middelen
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De voorzitter deelt mee dat de verslagen zijn vastgesteld.  

 

1.6 Termijnagenda BEM en lijst moties 

De voorzitter licht toe dat de termijnagenda is aangevuld en vraagt of daar vragen of 

opmerkingen over zijn, of over de lijst met moties.  

 

De heer Kocken heeft een opmerking met betrekking tot de lijst van moties en denkt dat dit 

te maken heeft met de datum van opstellen. Op pagina 15 staat dat motie 5, ‘Utrecht is geen 

eiland’, zou zijn afgedaan. Bij de behandeling van de Economische visie is samen met 

gedeputeerde Strijk geconcludeerd dat hij hier nog op terugkomt op een later moment en 

spreker stelt voor deze motie nog wat langer op de lijst te houden.  

De voorzitter geeft aan dat dat zo met de gedeputeerde is afgesproken en dat dat gedaan zal 

worden.  

 

Mevrouw Boelhouwer geeft aan dat het opvalt dat sommige Statenvoorstellen flink naar 

achteren geschoven zijn in de loop van het jaar. Dit betreft het participatiewerkprogramma 

en de Sociale agenda. Spreker gaat ervan uit dat dit te maken heeft met zaken die eerder zijn 

gemeld als ziekte en coronavertraging. Als er daarnaast andere zaken aan de hand zijn dan 

zou spreker dat graag horen.  

 

Gedeputeerde Van Muilekom is blij om te mogen zeggen dat hij sinds begin mei met 

betrekking tot de Sociale agenda weer op volle sterkte is. Er zijn twee nieuwe dames en de 

gedeputeerde heeft er veel vertrouwen in dat er eindelijk weer verder gegaan kan worden. 

De gedeputeerde hoopt dat hier nu echt stappen gemaakt kunnen worden nadat dit wat stil 

is gevallen door ziekte.  

 

1.7 Rondvraag 

De voorzitter deelt mee dat de rondvraag gaat over het amendement ‘De provincie als goed 

energievoorbeeld’ en de rondvraag is ingediend door de ChristenUnie.  

De voorzitter stelt vast dat de ChristenUnie geen behoefte heeft op deze rondvraag en geeft 

het woord aan gedeputeerde Strijk. 

 

Gedeputeerde Strijk licht toe dat het college de Staten in april een voorstel heeft gestuurd 

over wat no-regret-maatregelen genoemd worden, met betrekking tot de ledverlichting en 

zonnepanelen. Op 18 mei heeft het college de stukken opgesteld over hoe het verder wil 

gaan met het energieneutraal maken van de zes grote panden. Daar moest naar aanleiding 

van de collegevergadering nog een kleine wijziging in plaatsvinden en de gedeputeerde 

verwacht dat dit deze week naar de Staten toe komt. De Staten treffen daarin verder 

voorstellen naar aanleiding van het expertonderzoek wat er is gedaan. Het voorstel zit dus in 

de pijplijn.  

De heer De Harder geeft aan in februari te hebben gevraagd naar de stand van zaken en 

toen was het beeld dat het in het eerste kwartaal klaar zou zijn. De vertraging is te overzien 

maar spreker vraagt wel waar deze vandaan komt en of er nog veel ingewikkelde punten 

inzaten.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/Termijnagenda-BEM-en-lijst-moties
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/Rondvraag
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Gedeputeerde Strijk meent dat het te maken heeft met de dekking die nog bij het voorstel 

gevonden moest worden. GS moet natuurlijk een sluitend voorstel naar de Staten sturen, 

dat is het nu ook, maar daardoor is het een paar weken over en weer gegaan.  

 

2 Ter bespreking 

De voorzitter geeft aan voor de sprekersvolgorde te hebben geloot en dat er begonnen 

wordt bij het CDA. Vanaf agendapunt 2.2 zal deze volgorde gehanteerd worden.  

 

2.1 Memo Strategische Termijnagenda 

De voorzitter deelt mee dat het Presidium heeft besloten tot het opstellen van een 

strategische termijnagenda. Dit memo is al in het fractievoorzittersoverleg besproken en het 

Presidium beantwoordt nu graag de vragen over het memo. De Voedselagenda van het 

Presidium, mevrouw Keller is daarom aanwezig. De fracties worden gevraagd in de chat aan 

te geven als zij het woord willen. 

 

Mevrouw Boelhouwer dankt het Presidium voor de tijd en moeite die zij in deze agenda 

hebben gestoken. Er is in het fractievoorzittersoverleg twee keer over gesproken en de 

meningen waren verdeeld en uiteenlopend. Er is ook een programma maar het Presidium 

heeft gemeend de Staten hiermee beter aan zet te brengen. GroenLinks meent dat er veel 

aandacht en tijd aan is besteed en dat er nu aan de slag moet worden gegaan. Spreker heeft 

vanuit haar fractie niet de behoefte om een komma naar voren of een puntkomma naar 

achter te zetten, alhoewel iedere fractie zijn eigen thema’s in dit memo zou kunnen willen 

plotten of positioneren. Spreker meent dat dat geen goed idee is.  

Spreker heeft gelezen dat het Presidium meent te moeten interveniëren indien nodig en 

gevraagd wordt waar dat uit zou kunnen bestaan. 

Mevrouw Keller stelt dat interveniëren ook zou kunnen zijn dat tijdens het Presidium wordt 

besproken wat de stand van zaken is met betrekking tot een bepaald onderwerp, of het 

gevolgd wordt zoals is afgesproken en of het voor de Staten mogelijk is om tot 

besluitvorming te komen. Als dat niet mogelijk is, kan aan GS meegegeven worden dat er 

nog wel wat mee moet gebeuren.  

 

De heer De Droog geeft aan dat D66 ook in het fractievoorzittersoverleg een kritische toon 

heeft laten horen. D66 meent dat dit een filter zet op de agenda die voor de Staten volgend 

is. Bij een strategische agenda zou je kunnen verwachten dat je als PS wat meer leidend zou 

willen zijn. Zo mist spreker thema’s als klimaat, biodiversiteit, de transitie naar een circulaire 

samenleving, de eiwittransitie, de kwaliteit van de provinciale organisatie, de 

mobiliteitstransitie en financiële scenario's. Spreker krijgt het gevoel dat dit instrument 

daardoor een extra verstorende factor wordt die gebruikt wordt om prioriteiten te stellen. 

Spreker pleit ervoor om dit niet te doen en wil kijken hoe een echte strategische agenda 

gemaakt kan worden. 

Mevrouw Keller geeft aan geen vraag te hebben gehoord.  

De heer De Droog vraagt of deze agenda afgeschaft kan worden. 

Mevrouw Keller stelt dat het Presidium blij is met dit instrument en dat de onderwerpen niet 

vanuit hobbyisme op de agenda zijn gezet. Het gaat er vooral om dat omtrent helderheid 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/Memo-Strategische-Termijn-Agenda-2021BEM88
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met betrekking tot besluitvorming nog een stap gezet kan worden. Bij de Omgevingsvisie is 

dat duidelijk en het Presidium heeft hier een aantal onderwerpen benoemd, die niet in 

beton gegoten zijn, waarvan het Presidium en de commissievoorzitters zeggen dat er nog 

heel wat in te winnen valt ten aanzien van het proces en helderheid in besluitvorming en 

kaderstelling.  

 

De heer Van Schie dankt het Presidium voor haar dappere poging om de Staten meer in 

positie te brengen. De VVD is wel kritisch over de manier waarop het Presidium probeert 

invulling te geven aan de termijnagenda, dat is ook al bij het fractievoorzittersoverleg 

aangegeven. Spreker sluit aan bij de woorden van de heer De Droog dat het belangrijk is dat 

de strategische agenda goed is en ingepast wordt in de termijnagenda. De fractie is beducht 

op de status aparte die de gekozen dossiers nu lijken te krijgen en de rol van het Presidium 

daar in. Het Presidium kiest de onderwerpen zelf en meet zich daarbij een politieke rol aan. 

Dat vindt de VVD niet passen bij het gremium en daarbij ontstaat het risico dat de 

onafhankelijke en neutrale rol van het Presidium verdwijnt. Wat de VVD betreft is dat 

ongewenst. Een voorbeeld is het thema mobiliteitsontwikkeling dat de VVD heeft 

aangedragen en het echec van de aanvraag bij het Groeifonds onderschrijft dat de rol van de 

Staten daarop onvoldoende was en illustreert hoe het niet moet. Het Presidium kiest daar 

echter niet voor en daarmee ontstaat het gevaar dat het een coalitieakkoord 2.0 wordt over 

wat er wel en niet belangrijk is.  

De fractie is er dus niet enthousiast over maar wil wel blijven meedenken. Wat VVD betreft 

wordt dit document gelaten voor wat het is en zou er kunnen worden volstaan met een 

extra kolom in de termijnagenda over het behandelproces, waarbij de die zelf kan aangeven 

wat voor proces het wenselijk vindt. Spreker kan zich hierbij voorstellen dat de systematiek 

die wordt gebruikt voor de Statenvergadering met hamerstukken met kleine, grote en 

extreem grote debatten ook voor de termijnagenda zou kunnen opgaan, met een eenvoudig 

proces, een normaal proces of een uitgebreid proces om een onderwerp te bespreken. De 

commissie bepaalt dan zelf welk proces het wil voor een onderwerp en niet het Presidium.  

Mevrouw Keller meent dat dit een interessante optie is. Het is een heel proces geweest om 

tot deze memo te komen, het Presidium is niet over een nacht ijs gegaan. Het voorstel om 

een kolom aan de termijnagenda toe te voegen zal spreker meenemen naar het Presidium.  

 

De heer Van den Dikkenberg geeft aan dit een mooi middel te vinden om als Presidium een 

transitie in te gaan om de Staten meer te laten sturen. De fractie kijkt dan ook uit naar de 

werking van de systematiek zoals beschreven in het document. De fractie heeft natuurlijk 

ook nog wel wat onderwerpen die erop zouden kunnen maar spreker roept op om vooral 

aan de slag te gaan om te kijken of het de gewenste veranderingen oplevert.  

 

Mevrouw Rikkoert sluit aan bij wat de heer De Droog aangeeft en vraagt of dit is afgestemd 

met GS zodat het ook uitvoerbaar is en de termijnagenda niet doorkruist. Spreker wil wat 

meer inzicht in hoe dit is verlopen. Spreker mist, net als een aantal andere partijen wat 

thema’s. Voor de ChristenUnie zijn dat Vitaal platteland en de schaalsprong OV. Deze zouden 

volgens spreker niet mogen ontbreken. 
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Mevrouw Keller licht toe dat er overleg is geweest met GS en dat ook daar de reacties heel 

verschillend waren. Toch is er tot overeenstemming gekomen en sommige voorzitters 

werken al op deze manier met de gedeputeerden. Wat betreft de onderwerpen is er niet 

gekeken naar de inhoud maar naar wat er nog niet duidelijk is. Daarbij valt te denken aan de 

samenhang der dingen. Een voorbeeld is bomenkap, dat zowel in BEM als in RGW besproken 

kan worden en de vraag daarbij is hoe dat in beeld wordt gebracht. Zo kan de eiwittransitie 

richting Voedselagenda gaan maar ook richting landbouw. De voorzitters proberen hier meer 

grip op te krijgen waardoor het voor PS ook duidelijker wordt zodat PS ook meer het 

voortouw kan nemen in plaats van erachter aan lopen.  

 

Mevrouw Lejeune wenst hier niet veel tijd aan te besteden. Spreker heeft de twijfel van de 

heer De Droog gehoord en spreker heeft die vragen ook wel een beetje. De fractie is nog niet 

helemaal overtuigd dat dit op deze manier de oplossing is. Tegelijkertijd is wel te waarderen 

dat er iets ondernomen wordt om de Provinciale Staten beter in positie te brengen en 

spreker meent dat je moet accepteren dat dit niet meteen de ideale oplossing is. De PvdA 

vindt dit een positieve poging en of het Presidium teveel in een politieke rol komt is voor 

spreker nog niet duidelijk. Spreker zit op de lijn van de heer Van den Dikkenberg en wil 

hiermee aan de slag gaan. Als er dingen zijn die in de praktijk niet bevallen dan wordt er 

gewoon bijgestuurd.  

 

De voorzitter stelt dat de conclusie is dat het Presidium hiermee verder kan.  

 

2.2 SV Versterking en herstel (zakelijk) toerisme  

De voorzitter feliciteert gedeputeerde Schaddelee met zijn verjaardag. De bespreking van dit 

voorstel vindt plaats in twee termijnen. De voorzitter heeft geloot en er zal worden 

begonnen bij het CDA en de fracties worden op alfabetische volgorde afgelopen tot aan de 

VVD. 

 

Mevrouw Welschen feliciteert de gedeputeerde en hoopt dat het weer vandaag nog wat 

mooier wordt. Spreker meent dat het stuk er in het algemeen goed uit ziet. Het spreekt voor 

zich dat een boost voor het toerisme na COVID een heel belangrijk punt is. Spreker ziet wat 

tegenstrijdigheden in het Statenvoorstel. Er staat dat het doel is om mensen uit de regio aan 

te trekken en niet allemaal nieuwe bezoekers. Verder in het stuk staat echter dat er een 

multimediale campagne gevoerd gaat worden en een landsbrede campagne: Hier moet je 

zijn’. Gevraagd wordt waar de focus op ligt.  

Spreker vraagt of het regionale serviceloket voor bijvoorbeeld het opstellen van bidbooks in 

het verleden al bewezen effect heeft gehad. Dit omdat nu heel veel digitaal gaat en omdat 

organisatie op andere manieren hun weg weten te vinden in het aanbod van congrescentra 

en hotels.  

De druktemonitor komt ook weer terug in dit voorstel. Dit is bij een ander voorstel ook al 

langsgekomen en veel Statenleden hebben toen gevraagd of dat wel nut heeft en spreker 

vraagt of dit wordt ingezet om als provincie inzicht te hebben en om data te verzamelen 

over wie welke plek bezoekt of om crowdmanagement te voeren en om sturing te hebben 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/SV-Versterking-en-herstel-zakelijk-toerisme-2021BEM84-tijdsindicatie-10-15-11-30
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over waar mensen naar toe gaan. Over dat laatste punt waren de partijen het nog niet eens 

en spreker ziet in dit stuk niet genoeg duiding of het inderdaad zin heeft.  

 

De heer Wolting stelt dat COVID een grote invloed op het toerisme heeft en er moet 

rekening mee gehouden worden dat dit nog lang kan aanhouden. Dat komt niet alleen door 

COVID maar ook door een grotere bewustwording bij mensen welke impact het reizen op 

klimaat en milieu heeft. Het kan niet anders dan dat een substantieel deel van de mensheid 

anders zal omgaan de besteding van de vrije tijd en het is goed dat de overheid deze 

verandering in goede banen probeert te geleiden. Er zijn in Utrecht prachtige gebieden die 

passen bij deze ontwikkelingen en waar voldoende ruimte is om te verblijven zonder een 

onverantwoord grote druk op de natuur te leggen. Het is goed dat het college hier mee bezig 

is en met een druktemonitor. De fractie is wel kritisch op het gegeven dat er geen aparte 

indicatoren worden benoemd. Er is wel begrip voor maar er wordt wel gemeenschapsgeld 

besteed en dan moet je achteraf kunnen zien wat de impact is geweest. Al is het alleen maar 

om er voor toekomstig beleid van te leren. De fractie kan ermee leven dat er geen 

indicatoren zijn maar wil wel graag een evaluatie zien. Ruim twee jaar geleden is de 

provincie een stuk groter geworden. Blijkbaar wordt in het Provinciehuis de Glasstad 

Leerdam met haar Glasmuseum nog niet ervaren als een Utrechts icoon op het gebied van 

cultuur en wordt de regio ten zuiden van de Lek nog niet gezien als een geweldig gebied om 

te kunnen recreëren en van te kunnen genieten. De gedeputeerde zal ongetwijfeld zeggen 

dat de opsomming in de stukken niet limiterend is geweest. Spreker wil met alle plezier voor 

de Statenleden een activiteit organiseren om het Nationaal Glasmuseum in Leerdam te 

bezoeken.  

 

De heer Kamp licht toe dat er bij de start van deze coalitieperiode een bijeenkomst is 

geweest in het Glasmuseum. Spreker wil best nog een keer langskomen maar meent ook dat 

de provincie wellicht wat vooruitstrevender is dan dat sommige mensen denken.  

Spreker woont zelf op de Utrechtse Heuvelrug waar veel conferentiecentra zitten die zich 

ook op het zakelijke toerisme richten.  

D66 is blij dat de nadruk ligt op fietsen en wandelen. Er is aangegeven dat er is onderzocht of 

er geen overlap is op het gebied van financiering en spreker vraagt hoe dat is onderzocht.  

Er is gesproken over de druktemonitor en spreker voelt spanning met punt 4 waarin staat 

dat de provincie zich wil richten op internationaal zakelijk toerisme. Tijdens corona heeft 

spreker een paar keer op de druktemonitor gekeken en heeft zich toen afgevraagd of hij zich 

zou laten leiden door een druktemonitor of hij nu wel of niet naar een bepaalde locatie gaat. 

Spreker heeft twijfels bij de werking van het instrument. Het betreft een bedrag van 175.000 

euro en spreker vraagt zich af of die investering en verhouding staat tot de werking en de 

kwaliteit van de app. Spreker vraagt of gemeenten bij de ontwikkeling van de druktemonitor 

betrokken worden.  

Spreker is positief over het voorstel maar de druktemonitor geeft bij D66 wel wat drukte en 

spreker geeft aan daar nog goed over na te moeten denken.  

 

Mevrouw Boelhouwer kan zich vinden in veel van wat door vorige sprekers is gezegd. De 

fractie is blij dat met dit voorstel voor de horeca- en cultuursector weer wat perspectief 
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geboden wordt. Gedeputeerde Van Muilekom heeft aangegeven dat de cultuursector al 

langer veilig en verantwoord open kan en spreker steunt dit en dit kan ook in dit voorstel 

perspectief bieden. Het baart spreker wel zorgen dat het voor de horecasector moeilijk is om 

personeel te vinden. Hier stond vanmorgen een groot artikel over in het NRC. Er zijn veel 

mensen uitgestroomd en spreker hoop dat deze mensen in andere sectoren werk hebben 

gevonden en dat de horeca weer voldoende goed gekwalificeerde, en liefst ook fatsoenlijk 

betaalde, mensen vindt.  

De focus ligt nu op het zakelijke en internationale toerisme. Tijdens corona is gebleken dat er 

heel veel niet fysiek hoeft met betrekking tot congressen en grote evenementen. Een 

vriendin van spreker is hoogleraar en reisde veel naar Zuid Afrika, Scandinavië en China en 

gaf daar dan een presentatie en bezocht er een en was daar dan drie dagen voor onderweg, 

met alle vervuilende zaken daarbij van dien. Het spreekt spreker aan dat er in het voorstel 

iets staat over duurzaamheid van de locaties maar er moet niet met een internationale 

acquisitie gekeken worden hoe afgelopen jaar goed gemaakt kan worden. Dit jaar heeft 

laten zien dat het ook anders kan en daar zal een goede en gezonde balans in gezocht 

moeten worden. De gedeputeerde wordt gevraagd hierop te reflecteren en te kijken hoe 

hier met de sector over in gesprek gegaan kan worden. 

 

De heer Weyers geeft aan dat hem opvalt als hij praat met bedrijven en bezoekers van 

toeristische plekken dat bedrijven zich afvragen wanneer ze komen en wat ze uitgeven en 

bezoekers zich afvragen of een plek de moeite waard is om naar toe te gaan in relatie tot het 

alternatief. In de nota wordt goed gesteld dat een op de vijftien banen in de vrijetijdssector 

zit. Dat is ongeveer evenveel als alle ambtenaren in de provincie Utrecht. In het plan wordt 

750.000 euro uitgegeven waarvan 80% naar een campagne gaat en de rest aan de 

druktemonitor. Het plan beperkt zich dus tot informatie en promotie. Er zal best wat effect 

van uit gaan al verwacht spreker niet veel van de druktemonitor. Het plan zal wel wat doen 

voor een vrijetijdsondernemer maar niet veel. Het voorstel van JA21 is, in de aanloop naar 

de grote nota die er nog aankomt, om in bestaand beleid steeds het aspect van toerisme 

mee te nemen. Wereldwijd is te zien dat dit succesvol is. Te denken valt aan fietsroutes die 

worden aangelegd waarbij er een aantal speciaal voor recreanten en toeristen moeten zijn 

of exposities in musea waar mensen op af moeten komen waardoor er economie wordt 

gecreëerd. Spreker is voor een beleidsinventarisatie waar je door een aantal kleine dingen 

de aantrekkelijkheid voor vrijetijdsondernemers en de neiging voor recreanten om daar 

heen te gaan kunt vergroten. Dit is niet zozeer een kwestie van geld maar van alert zijn. Op 

die manier worden bedrijven en recreanten serieuzer genomen. 

In het huidige voorstel is bij de cofinanciering de provincie steeds de grootste contribuant 

met 50%. De provincie kent echter geen toeristenbelasting en JA21 vindt dat gemeenten die 

dat wel hebben, en dat geld vaak voor het grote zwarte gat gebruiken, hier ook aan bij 

kunnen dragen en hun opbrengsten vanuit de toeristenbelasting in die richting te brengen. 

Dan wordt het budget wat groter en kunnen de andere dingen naast de promotie ook beter 

gefinancierd worden. Dat is wat JA21 bovenop dit voorstel zou willen. De gedeputeerde 

wordt gevraagd of hij er iets in ziet om dit in het programma PRenT in de uitwerking te 

verwerken of dat hij denkt met promotie te kunnen volstaan. Spreker heeft vijftien jaar 
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ervaring en stelt dat de sector het laatste als een aflaat zal ervaren en zich niet serieus 

genomen voelt.  

 

De voorzitter stelt vast dat de Lijst Bittich geen inbreng heeft.  

 

De heer Talhaoui meent dat het een prima voorstel is. De fractie heeft in haar 

verkiezingsprogramma benoemd hoe belangrijk toerisme en het herstel ervan is en ziet het 

recreatieve en zakelijke toerisme als pijlers ervan. De PvdA ziet liever niet dat de focus wordt 

gelegd op het internationale toerisme maar dat er gekeken wordt naar toerisme in de buurt 

en landelijk toerisme. Dit is vooral een kanttekening bij punt 4 van het plan waar 

internationaal tussen haakjes staat benoemd. De gedeputeerde wordt om een reflectie 

gevraagd. Er zouden ongewenste effecten kunnen ontstaan als er met ‘Utrecht Region’ naar 

buiten toe wordt gecommuniceerd.  

 

Mevrouw Jager geeft aan dat de afgelopen tijd wel geleerd is dat veel dingen online kunnen. 

Het blijkt niet nodig om iedere dag in de file te staan of heen en weer te rijden voor een 

overleg of conferentie. De sector is volgens spreker dan ook toe aan een versnelde 

aanpassing aan de economie van de toekomst. Dat is niet het overeind houden van het oude 

normaal waar de provincie vanwege de maatregelen toch al weinig invloed op heeft. Spreker 

vraagt waarom het coronageld niet wordt gestoken in een andere sector die hard getroffen 

is door corona, de natuur, bijvoorbeeld door meer geld te steken in het ontwikkelen van 

groene recreatie en meer en grotere natuurgebieden te ontwikkelen zodat niet iedereen op 

een paar versnipperde postzegels hoeft te recreëren. Dat helpt bij de spreiding van de 

drukte en ook ten aanzien van andere doelen als biodiversiteit, stikstof, CO2, 

klimaatverandering en de bomenstrategie. Het lokken van toeristen gaat vooral ten koste 

van deze sector.  

Met betrekking tot de druktemonitor geeft spreker aan dat er in de stukken niet staat 

hoeveel unieke bezoekers de website trekt. Dat er 45.000 paginaweergaven zijn zegt niet 

veel over hoeveel mensen er gebruik van maken. Spreker vraagt om meer informatie 

hierover en over hoeveel mensen de website herhaaldelijk gebruiken.  

De heer Weyers vraagt of mevrouw Jager denkt dat voor een paar ton mooie 

natuurgebieden gemaakt kunnen worden. 

Mevrouw Jager antwoordt dat er een tekort is aan groene recreatie en dat er te weinig geld 

is voor de bomenstrategie en dat met dit geld een mooi begin gemaakt zou kunnen worden.  

 

De heer Dercksen feliciteert de gedeputeerde met zijn verjaardag. Spreker is positief over 

het nu, en niet over zeven jaar helpen van een sector die hard geraakt is. Spreker vraagt of 

er nagedacht is over welk effect dit plan gaat sorteren. De provincie gaat nu reclamebureau 

spelen en daar zou de sector dan mee geholpen zijn. Spreker begrijpt dit wel maar stelt ook 

dat het moeilijk is om aan te tonen dat het effect zal hebben. Spreker vraagt in hoeverre het 

plan door de sector zelf wordt gedragen en in hoeverre zij er een stem in hebben gehad. 

Spreker heeft begrepen dat het plan uit het COVID-potje komt omdat het op korte termijn 

uitgevoerd moet worden.  
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Spreker deelt de opmerkingen van de heer Kamp met betrekking tot de druktemonitor en 

vraagt hoeveel mensen er gebruik van maken en of dat 175.000 euro waard is. De fractie 

heeft wel eens gevraagd hoeveel websites de provincie in de lucht heeft en hoeveel mensen 

daar actief naar kijken. Dat blijkt nogal beperkt te zijn en spreker vraagt welke impact dit 

moet hebben op het stimuleren van de toeristische sector. Spreker merkt op dat als de 

druktemonitor uit het voorstel gaat, het voorstel waarschijnlijk wel op de steun van de PVV 

kan rekenen.  

 

De heer Eggermont ziet dit voorstel als een voorstel om de Destinatie Marketing 

Organisaties overeind te houden. Daar is de ondernemingsbijdrage weggevallen en er zijn 

bezuinigingen vanuit de gemeenten. Spreker vraagt of dit geen structureel probleem is en in 

hoeverre dat met geld vanuit een COVID-potje wordt opgelost. Daarnaast wordt gevraagd of 

het wel aan de provincie is om de gemeentelijke bezuinigingen op te gaan vangen.  

Bij de druktemonitor staat nadrukkelijk benoemd dat deze juist na COVID ook erg nodig is. 

Dan is het voor de SP de keuze om er staand beleid van te maken of om het niet te doen 

maar in elk geval niet om het jaarlijks uit een potje te halen.  

 

De heer Van den Dikkenberg geeft aan dat de SGP niet echt warm loopt voor dit voorstel. 

Het is gek om enerzijds te horen dat het te druk is in de gebieden en dat de natuur het niet 

kan verdragen en aan de andere kant te werven om mensen naar de provincie te trekken. 

Dan is er al snel een monitor nodig om de drukte in goede banen te leiden en zo wordt de 

eigen vraag gecreëerd om een investering te doen om een systeem te verbeteren waarvan 

de effectiviteit niet benoemd kan worden. Spreker is benieuwd naar de beantwoording van 

de vragen over de druktemonitor en meent dat er zo misschien al snel 175.000 bespaard kan 

worden.  

Spreker meent dat het zakelijke toerisme zich wel zal herstellen. Mensen werken veel thuis 

en persoonlijk contact wordt nu meer gewaardeerd. Dat contact vindt juist plaats op 

congressen en spreker meent dat dit wel weer goed komt. Spreker vraagt daarom of de 

provincie zich in die markt moet gaan mengen. De kernvraag is dan ook waarom de provincie 

dit programma doet en wat er zou gebeuren als de provincie het niet zou doen. Spreker 

vraagt of de provincie een markt kunstmatig moet gaan aanjagen die toch wel terug zal 

komen en waarbij ondernemerschap vereist is om terug te komen. Het lijkt op een blaasbalg 

bij een smidsschuurtje; als de provincie blijft blazen gaat het vuurtje aan en als de provincie 

stopt met blazen gaat het vuurtje uit. Spreker vraagt waarom de provincie dat wil en of de 

provincie zo snel mogelijk terug wil naar de maatschappij van consumptie en vermaak en 

waarom mensen naar buiten moeten worden gejaagd met ‘out of home-borden. Mensen 

bepalen volgens spreker daar zelf hun behoefte in. Spreker heeft met betrekking tot dit plan 

moeite met de marktvermenging door de provincie en vindt het tegenstrijdig met de doelen 

die de provincie nastreeft.  

Spreker overweegt met de PvdA een amendement te maken om het zakelijke toerisme wat 

kleiner te maken.  

 

De voorzitter stelt vast dat 50PLUS geen behoefte heeft aan woordvoering op dit 

onderwerp. 
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De heer Janssen geeft aan dat de VVD een dubbel gevoel heeft bij het voorstel. Toerisme, en 

vooral zakelijk toerisme, is een belangrijke economische sector voor de provincie en is goed 

voor 1,5 miljard van het gezamenlijke inkomen dat er in de provincie wordt verdiend. 

Daarom is het goed dat het provinciebestuur nadenkt over hoe de sector door de 

coronacrisis heen geholpen kan worden. Het zakelijk toerisme zorgt voor de grootste 

toegevoegde waarde binnen de toeristische sector terwijl het ook voor de minste overlast 

zorgt voor de mensen die dagelijks in de provincie Utrecht zijn. Het dubbele gevoel heeft te 

maken met de begroting die vorig jaar november is vastgesteld waarin het college het geld 

dat structureel was opgenomen om de sector te ondersteunen heeft geschrapt. De fractie 

heeft daar toen vragen over gesteld en er bij de gedeputeerde op aangedrongen dat hij met 

de sector in gesprek bleef. Het was toen volgens het college echter niet nodig om de sector 

extra te ondersteunen terwijl de VVD opriep om te denken aan de werkgelegenheid en de 

impact van de sector. Ook na de coronacrisis ligt Utrecht nog steeds in het midden van het 

land en is daarom een aantrekkelijke locatie. Nu wordt met het coronapotje het gat dat het 

college toen liet vallen gevuld. De VVD betreurt dat omdat de provincie al een half jaar aan 

de slag had kunnen zijn. Voor de toekomst vindt de fractie het jammer dat het structurele 

geld uit de begroting is verdwenen. De gedeputeerde wordt gevraagd of het structurele geld 

weer terug komt in de komende begroting.  

Spreker heeft begrepen dat de druktemonitor onderdeel is van het beleid van de provincie 

wat in voorbereiding is in het Programma Recreatie en Toerisme. De fractie vindt het 

opmerkelijk dat het COVID-potje ineens wordt gebruikt om een beleidswens te financieren 

wat onderdeel is van het normale beleid dat in ontwikkeling is. Spreker stelt dat het 

coronapotje niet bedoeld is om financieringsproblemen van het college op te lossen maar 

om te kijken waar effecten van COVID in de samenleving, en wat de VVD betreft op het 

gebied van economie en werkgelegenheid, gedempt kunnen worden en om een boost te 

geven aan de economie.  

JA21 legde een koppeling tussen de toeristenbelasting en de Direct Marketing Organisaties 

(DMO’s) en spreker stelt dat het niet zo moet zijn dat als gemeenten worden gevraagd de 

toeristenbelasting hiervoor in te zetten, zij aan de andere kant de OZB moeten verhogen.  

Spreker vindt het jammer dat het college nu pas tot het inzicht komt dat het geld nodig is 

voor de sector maar steunt wel de doelstelling. Dit ook omdat het werkgelegenheid oplevert 

en via de Human Capital Agenda kan ervoor gezorgd worden dat daar de juiste mensen voor 

komen. 

De heer Eggermont geeft aan er moeite mee te hebben om te spreken over begrotingen van 

gemeenten en hoe zij dingen oormerken. Spreker heeft al aangegeven dat het voorstel 

voortkomt uit bezuinigingen van gemeenten maar kan zich ook voorstellen dat gemeenten 

de toeristenbelasting ook voor andere zaken gebruiken waar toeristen ook gebruik van 

maken.  

De heer Janssen meent dat de heer Eggermont een principieel punt raakt waar spreker het 

ook mee eens is, dat de provincie niet over de gemeentebegroting gaat, al althans slechts in 

toezichthoudende zin. De heer Weyers maakte echter de terechte opmerking dat als de 

provincie een extra bijdrage doet, er van gemeenten gevraagd mag worden dat zij dat ook 

doen. Dit temeer omdat zij de mogelijkheid hebben om toeristenbelasting te heffen, net 
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zoals de provincies opcenten hebben op het gebied van infrastructuur. Tegelijkertijd is ook 

bekend dat gemeenten het nog lastiger hebben dan de provincie. Het geld van de 

toeristenbelasting is niet over op de begroting. Spreker begrijpt de voorgestelde koppeling 

maar denkt dat dit nog wat uitzoekwerk vergt.  

De heer Weyers stelt dat de toeristenbelasting de enige sectorale gemeentelijke belasting is 

in het land. Spreker vindt het gerechtvaardigd dat deze doelbelasting in de sector wordt 

herbesteed en dat dat van een andere orde is dan bijvoorbeeld de WOZ.  

Spreker meent dat de opbrengsten uit de toeristenbelasting niet zozeer naar de DMO’s 

moeten gaan maar naar verbeteringen in de gemeenten zelf ten behoeve van recreanten en 

toeristen als een mooier fietspad of het mogelijk maken van een expositie. Als de provincie 

alleen wat promotie doet voor een sector waar 1 op de 15 mensen werkt, met een 

opbrengst van 1,5 miljard en van gemeenten niet gevraagd mag worden om de 

toeristenbelasting in de sector her te besteden dan vindt spreker dat van een andere orde 

dan aan de autonomie van een gemeente tornen omdat deze belasting als enige in het hele 

economische landschap is geoormerkt voor toerisme en recreatie. 

De heer Janssen stelt dat dat feitelijk niet juist is. Toeristenbelasting is een algemene 

dekkingsheffing.  

De heer Wolting stelt dat er wordt gesproken over een gemeentelijke belasting waar de 

provincie niet over gaat. Spreker heeft ook de indruk dat er gedacht wordt dat gemeenten 

niks doen met de toeristenbelasting met betrekking tot de toeristische sector, en heeft zich 

daar aan gestoord.  

De heer Weyers meent dat formeel klopt wat de heer Janssen zegt, maar het is een rare 

uitzondering in het belastinglandschap. Het gaat erom dat toeristen overlast veroorzaken, 

net als een hond, en dat gemeenten daarom belastingen mogen heffen. Als de heer Wolting 

zich er aan stoort dat hier over gesproken wordt, dan stoort hij zich wel snel aan iets. Het is 

niets meer dan het idee om gemeenten vragen mee te werken omdat zij geld mogen heffen 

uit deze specifieke sector. Of gemeenten dat willen is een ander verhaal.  

De heer Wolting meent dat gemeenten dit geld op dit moment besteden in de toeristische 

sector en niet voor algemene middelen wordt gebruikt. Het geld is niet meer beschikbaar 

omdat het al is uitgegeven voor de ondersteuning van de toeristische sector.  

 

Gedeputeerde Schaddelee dankt voor de felicitaties. De belangrijkste vraag kwam van de 

heer Van den Dikkenberg; waarom willen we dit? De heer Van den Dikkenberg haalde daar 

zelfs de maatschappij van consumptie en vermaak bij. Door verschillende sprekers zijn al 

antwoorden op de waaromvraag gegeven. De eerste reden werd door de heer Janssen 

gegeven die het grote economische belang benoemde. Er wordt jaarlijks in de sector 1,5 

miljard euro omgezet en dat lijkt de gedeputeerde nogal relevant. Een tweede reden werd 

genoemd door de heer Weyers die over werkgelegenheid sprak. Een op de vijf banen zit in 

deze sector. Daarnaast heeft het ook veel nut voor de inwoners omdat het niet alleen over 

toerisme maar ook over recreatie gaat. Door corona wordt er harder dan ooit gewerkt en de 

gedeputeerde vindt het belangrijk dat mensen af en toe niet bezig zijn met creëren maar 

met recreëren. En dan kan nergens beter dan in de prachtige provincie Utrecht, met natuur 

en cultuur. Er ligt veel overlap met andere onderwerpen waar de provincie mee bezig is 

zoals het belang van de musea waar net over is gesproken.  
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Het Rijk geeft specifiek steun aan bedrijven om bijvoorbeeld mensen in dienst te houden en 

wat de provincie doet in inzetten op het versterken van de sector. De gedeputeerde is 

daarom ook niet bang dat de provincie teveel landsbreed bedrijven ondersteunt of 

specifieke bedrijven ondersteunt, er wordt ingezet op het herstel van de sector. Het plan is 

gekomen op speciaal verzoek van de sector. De sector heeft via de DMO’s een herstelplan 

gemaakt waarin de bedrijven en gemeenten zijn verenigd om de belangen van recreatie en 

toerisme op een wat hoger niveau dan een enkel bedrijf te behartigen. Er is toen gekeken 

wat er nodig is om het herstelplan werkelijkheid te laten worden en welke overheden 

daarvoor aan zet zouden zijn. Het initiatief is dus gekomen vanuit de sector, het plan is 

opgebouwd vanuit de sector en vervolgens heeft de op gekeken welke rol het daar 

aanvullend in kan pakken.  

De heer Weyers geeft aan dat de sector vooral betrokken is met betrekking tot de 

onderwerpen waarover promotie wordt gemaakt omdat gemeenten vaak bang zijn dat de 

een meer krijgt dan de ander. Spreker meent dat dat niet een toeristisch of vrijetijdsbeleid 

kan zijn. Spreker meent dat de sector ook over andere zaken zou willen praten en dat zelfs 

belangrijker vindt.  

Gedeputeerde Schaddelee meent dat de heer Weyers het herstelplan geen recht doet door 

te zeggen dat er alleen maar een beetje marketing wordt gedaan. De sector praat niet alleen 

mee over de kleur van de folder en de plaatjes daarin, maar er is bijvoorbeeld ook gekeken 

naar fasering. Er is niet gezegd dat wanneer alles weer open mag, alles en iedereen via 

marketing en gerichte communicatie naar Utrecht gelokt wordt, er zit juist, op aangeven van 

de sector een fasering in waarbij gekeken wordt wat eerst mag, ook in het kader van 

gezondheid. Zo ziet de sector het belang van grote zakelijke congressen, maar ziet ook dat 

de congreswereld onherkenbaar uit de coronacrisis gaat komen. De sector zit in een enorme 

transitie en gaat niet meer de grote congressen organiseren zoals in het verleden aan de 

lopende band werd gedaan. De sector ziet dat een stuk beleving en koppeling met het 

gebied en met cultuur belangrijk is en dat een groot deel van de congressen digitaal 

uitgezonden gaan worden. Dat maakt het belangrijk dat je niet vanuit een kale botenloods 

gaat uitzenden maar dat je de uitzending koppelt aan een stuk beleving van een gebied. Dat 

maakt de kansen voor het gebied ook weer groter. In de lagen onder het herstelplan zit veel 

input vanuit de sector.  

De heer Kamp heeft opgeroepen met de sector in gesprek te gaan en dat is ook wat de 

gedeputeerde de afgelopen maanden heeft gedaan en waar hij de komende maanden mee 

door wil gaan om te kijken hoe voorkomen kan wordt dat de sector weer teruggaat naar de 

situatie van februari 2020 en alles blijft zoals het was. Een van de doelen van het plan is om 

eraan bij te dragen dat de noodzakelijke transitie doorgemaakt wordt en dat de sector klaar 

is voor de toekomst.  

Een aantal sprekers heeft gevraagd of de druktemonitor wel nut heeft. De Heer Kamp vroeg 

dat ook en zit volgens de gedeputeerde in een luxepositie als inwoner van de Utrechtse 

Heuvelrug omdat je daar zoveel keus hebt om een recreatiegebied op te zoeken. De 

druktemonitor is geëvalueerd en daaruit bleek dat het instrument nog succesvoller was dan 

dat het college dacht. De gedeputeerde vroeg zich in het begin ook af of mensen die naar 

het bos willen wel vooraf op een druktemonitor zouden kijken maar er zijn het afgelopen 

jaar 45.000 unieke bezoekers geweest. Onder de bezoekers van de druktemonitor is 
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onderzoek gedaan en daarbij gaf 70% aan dat ze op basis van de informatie uit de 

druktemonitor een andere keuze hebben gemaakt dan dat ze eerst van plan waren. Het 

college wil hier op uitbouwen. De heer Janssen vroeg of het COVID-potje nu niet stiekem 

gebruikt gaat worden om een beleidswens in vervulling te laten gaan. In het programma 

stond al de gedachte om de druktemonitor de komende jaren verder te ontwikkelen. De 

gedeputeerde ziet echter dat de urgentie door COVID sterk is toegenomen en dat is de 

reden om de druktemonitor op een andere manier door te ontwikkelen en extra door te 

ontwikkelen. Met het COVID-geld zal iets gedaan worden wat anders niet gedaan zou zijn. 

De druktemonitor is twee jaar gelden bedacht in Gelderland en Utrecht is de tweede 

provincie die er mee werkt en heeft de druktemonitor flink verder gebracht. De provincie is 

in gesprek met andere provincies die ook belangstelling hebben voor de druktemonitor 

omdat zij zien dat het een instrument is dat best goed werkt. 

 

Mevrouw Jager geeft aan dat in de evaluatie staat dat er 45.000 paginaweergaven zijn 

geweest, dat is wat anders dan unieke bezoekers. Dit zouden 1.000 bezoekers kunnen zijn 

die elke 45 pagina’s hebben bekeken. Spreker kan nu niet beoordelen hoeveel mensen 

gebruik maken van de druktemonitor en vroeg daarom om verduidelijking aan de 

gedeputeerde.  

Gedeputeerde Schaddelee meent dat het gaat om unieke bezoekers maar het kan zijn dat zij 

meerdere pagina’s bezoeken. De gedeputeerde zal de uitsplitsing op een later moment naar 

de Staten sturen.  

Mevrouw Jager licht toe dat dit in de social media-marketing wel echt heel verschillende 

dingen zijn. Als het vrij gebruikelijke getal van de unieke bezoekers niet in het stuk staat, 

vraagt spreker zich gelijk af of dat een reden heeft.  

 

De heer Eggermont stelt dat de gedeputeerde aangeeft dat het een structureel ding is. Het 

lijkt spreker dan ook logisch om dit vanuit de begroting te financieren. Spreker kan zich een 

overbrugging voorstellen maar verwacht wel, dat als dit zo een goed plan is, dat dit 

structureel georganiseerd gaat worden. Dat hoort spreker de gedeputeerde niet zo zeggen 

en daarmee blijft het, wat de gedeputeerde zelf ook aangeeft, de vraag of het potje niet 

wordt misbruikt. 

Gedeputeerde Schaddelee herkent het dubbele gevoel dat de heer Janssen beschreef. Vorig 

jaar is een deel van het toerismebudget inderdaad geschrapt omdat er toen geen plan lag. 

Het college is bezig met het Programma Recreatie en Toerisme, maar zolang dat er niet was, 

werd er ook niet om geld gevraagd. Dat is de reden dat er structureel is geschrapt. Het plan 

komt binnenkort naar de Staten en dan zal in de begroting ook weer een plus gedaan 

worden, waarmee ook de druktemonitor op een goede manier gefinancierd kan worden. De 

investering die in het herstelplan zit is en investering in de druktemonitor die anders niet 

gedaan zou worden omdat zonder COVID de urgentie veel minder zou zijn geweest. De 

gedeputeerde meent daarom dat dit te rechtvaardigen is vanuit de COVID-situatie, en ook 

op aangeven van suggesties die vanuit de sector zijn gedaan. 

 

De heer Kamp stelt dat de gedeputeerde een aantal van 45.000 bezoekers noemt en dat dat 

overeenkomt met het aantal bewoners van de gemeente Zeist. De provincie kent 1,3 miljoen 
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inwoners en spreker vraagt waarom mensen de app niet gebruiken. Gevraagd wordt of een 

investering van 175.000 euro het gebruik van het instrument rechtvaardigt, waarbij wordt 

aangetekend dat, nu alles weer meer opengaat, op de lange termijn de behoefte is aan 

druktemonitor. Spreker geeft aan daar best wel kritisch op te zijn. 

Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat het een kwestie van een half vol of half leeg glas is. 

De website is in de loop van vorig jaar gelanceerd en heeft aanlooptijd nodig. De 

gedeputeerde is daarom met 45.000 niet ontevreden, zeker als je bedenkt dat 70% zich 

heeft laten sturen. Er kan van uit worden gegaan dat 20.000 tot 30.000 mensen een andere 

keus hebben gemaakt, en de gedeputeerde vindt dat niet slecht.  Dit temeer als er van 

uitgegaan wordt dat dit unieke bezoekers zijn. De impact op de recreatieterreinen kan 

daarmee voldoende zijn geweest om het niet overvol maar redelijk vol te krijgen. Daarnaast 

zijn er doorontwikkelmogelijkheden om een logische koppeling te krijgen met recreatieve 

ondernemers en musea en om er perverse prikkels uit te halen. Bekendheid van de website 

is belangrijk en de gedeputeerde roept de leden op om hier op Twitter aandacht aan te 

besteden omdat dat weer nieuwe gebruikers kan opleveren.  

 

De heer Dercksen geeft aan dat 70% van 45.000 mensen die zich laat beïnvloeden best een 

hoop mensen is maar dat de vraag is over welke periode het gaat. Spreker ondersteunt dan 

ook de vragen van mevrouw Jager en de heer Kamp om de data op tafel te leggen. Daarnaast 

mag er van uit worden gegaan dat het Wuhan-virus een aflopende zaak is en er steeds 

minder belemmeringen zijn en spreker vraagt waarom je er dan nog zoveel geld in zou 

steken. Dit los van het feit dat de kans op besmetting in de buitenlucht klein is. Spreker 

steunt dus het verzoek om uitgebreid geïnformeerd te worden met betrekking tot de data 

van de druktemonitor.  

 

De heer Weyers steunt de vraag om het bezoek van de website goed uit te zoeken. Als de 

45.000 bezoekers vijf pagina’s bezoeken dan gaat het over 9.000 bezoekers. Dit gedeeld 

door 104 weekenddagen, dan kom je uit op 85 mensen en dat is helemaal niks. Spreker stelt 

voor om de statistiek goed te laten checken.  

Gedeputeerde Schaddelee is het met de heer Weyers eens dat Churchill alleen de 

statistieken geloofde die hij zelf had gemanipuleerd. De druktemonitor is echter het 

afgelopen seizoen zes weken in actie geweest. Dat maakt de som toch iets anders. De 

gedeputeerde heeft de toezegging gedaan om alle data met de Staten te delen. De 

gedeputeerde wil niet ingaan op hoelang een virus in de lucht kan blijven voortwaren maar 

denkt dat het spreiden van recreanten altijd belangrijk blijft. Dit draagt bij aan de beleving 

die je hebt als je aan het recreëren bent. De gedeputeerde meent dat spreiding, ook na 

corona, belangrijk blijft.  

De heer Wolting en anderen hebben gevraagd wat de impact is en de gedeputeerde wil 

toezeggen een evaluatie te doen aan het eind van het recreatieve seizoen om te kijken op 

welke punten de inzet van de provincie zin heeft gehad en om te kijken wat er in de 

toekomst nodig is.  

 

De voorzitter vraagt wat volgens de gedeputeerde het einde van het recreatieve seizoen is. 

Gedeputeerde Schaddelee stelt voor om dit in oktober en november op te halen. 
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De heer Wolting heeft gevraagd of het zuiden van de Lek bij de provincie bekend is. In het 

herstelplan zit ook de DMO uit Vijfheerenlanden. De gedeputeerde heeft afgelopen week 

150 kilometer aan recreatieve fietsroutes in deze gemeente geopend. Wethouder Taal heeft 

toen ook aandacht gevraagd voor het Glasmuseum waar de provincie al bij de aftrap van het 

college is geweest. De Verenigde Naties heeft in al haar wijsheid besloten om 2022 uit te 

roepen tot het jaar van het glas. De provincie omarmt dat en welllicht biedt dat vanuit 

recreatief oogpunt nog kansen.  

In antwoord op de heer Kamp heeft de gedeputeerde al aangegeven dat er wordt ingezet op 

de DMO’s en niet op zoals het Rijk dat doet.  

Mevrouw Boelhouwer stipte de zorg over voldoende personeel in de sector aan. Daarbij is 

het volgens de gedeputeerde belangrijk dat er perspectief aan de sector wordt geboden 

vanuit de overheden. Tegelijkertijd zullen de grote congressen niet blijven zoals ze waren.  

Richting de heer Weyers merkt de gedeputeerde op dat het herstelplan samen met de 

sector is opgesteld.  

Er was een discussie over de toeristenbelasting en dat de provincie er voor 50% in zit en dat 

de baten bij de gemeenten terecht komen. Het is echter goed om te benoemen dat de 

DMO’s medegefinancierd worden door de recreatieve bedrijven en door de gemeenten. In 

het debat kwam al naar voren dat gemeenten het financieel zwaar hebben en dat de 

toeristenbelasting in die zin geen doelbelasting is.  

 

De heer Weyers vraagt of de gedeputeerde ook vindt dat een provincie meer zou moeten 

doen voor de sector dan louter promotie. Wat de fractie betreft wordt het geld voor de 

druktemonitor toegevoegd aan de promotiecampagne. Echter, als daarmee de kous af is 

voor deze belangrijke sector waar evenveel mensen werken als het aantal ambtenaren in de 

provincie. Spreker vraagt of dit de opmaat mag zijn naar een programma of beleid waarbij 

bij bijvoorbeeld fietspaden gekeken wordt wat de recreatieve sector belangrijk vindt of als er 

iets voor de museale wereld wordt gedaan. Zo zijn er meer onderwerpen op te noemen 

waar vanuit de recreatieve sector aandacht aan gegeven zou kunnen worden. 

Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat de provincie hier met het Programma Recreatie en 

Toerisme mee bezig is. Daarnaast is het college van plan om de komende maanden met de 

DMO’s verder te gaan en te kijken naar de integratie. Dat is ook de reden dat de 

gedeputeerde de Staten geld durft te vragen voor het herstel van de toeristische sector. De 

gedeputeerde gelooft dat dit niet alleen goed is voor de ondernemers en werknemers in de 

sector, wat al voldoende reden is om te investeren, maar ook voor de recreanten uit de 

provincie zelf. Als er bijvoorbeeld ingezet wordt op de musea of het recreatieve 

fietsroutenetwerk, of de toegankelijkheid en bereikbaarheid van recreatiegebieden hebben 

zij allemaal baat bij een sterke toeristische sector. Zakelijk toerisme is een goede aanvulling 

omdat de zakelijke toerist vaak op doordeweekse dagen gebruik maakt van voorzieningen 

waar de Utrechtse recreanten vaak in het weekend gebruik van maken. Daarom is het 

belangrijk dit integraal te zien en de gedeputeerde wil in de toekomst kijken of dit extra 

aangezet kan worden. De heer Weyers heeft aangegeven dat in feite bij alle onderwerpen 

waar de provincie mee bezig is gekeken moet worden wat de toeristische sector er aan 

heeft.  
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Mevrouw Boelhouwer is blij met de toezegging van de gedeputeerde om met de sector in 

gesprek te gaan over de verduurzaming van de zakelijke markt en hoopt dat de Staten hier 

ook van op de hoogte gehouden worden. De horecabranche is bij uitstek een branche die 

flexverslaafd is, zoals de heer Eggermont dat graag noemt. Als de gedeputeerde dan toch 

bereid is om met de sector in gesprek te gaan, vraagt spreker om ook duurzame 

arbeidskrachten bij dat gesprek te betrekken. De horeca heeft een uitstraling van 

‘wegwerparbeidskrachten’ en spreker vraagt de gedeputeerde hier ook zijn positie in te 

nemen om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid ook uit echte banen bestaat en niet 

alleen het uitpersen van mensen zoals in het verleden veel gebeurde.  

Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat misschien bekend is dat hij ooit bij een vakbond 

heeft gewerkt en dat hij heel veel vindt van wat mevrouw Boelhouwer zei over dit 

onderwerp. De gedeputeerde vraagt zich wel af of dit past bij de provinciale rol. Daar wil de 

gedeputeerde zich nog op beraden, het punt heeft zijn sympathie en instemming, maar er 

moet wel opgepast worden dat een sector die het al moeilijk heeft niet overvraagd wordt. 

De gedeputeerde wil hier serieus op reflecteren maar zegt niet meteen dat hij dit gaat doen. 

Dit is namelijk ook een punt dat landelijk, bijvoorbeeld via cao’s geregeld moet worden en 

de gedeputeerde wil niet in de ordners van de ondernemers gaan kijken of de contracten 

wel juist zijn.  

 

De voorzitter geeft aan dat er nu ver buiten de context van het voorstel wordt gegaan en 

verder te willen gaan met de kern van het Statenvoorstel.  

 

Gedeputeerde Schaddelee geeft richting de heer Talhaoui aan dat hij, met betrekking tot het 

internationale toerisme, al heeft aangegeven dat het zit in de transitie van de sector. Dat 

geldt ook voor de vraag van mevrouw jager die vroeg waarom het geld niet in de natuur 

wordt gestoken in plaats van in de recreant. De gedeputeerde gelooft dat er weinig dingen 

zo goed zijn voor natuur als het koppelen van mensen daar aan. Natuur moet niet abstract 

zijn maar er moet voor gezorgd worden dat natuur beleefd kan worden. De gedeputeerde is 

zelf enthousiast geworden omdat zijn vader hem meenam de natuur in en hem liet struinen 

door slootjes en hem de kans gaf om een aquarium te beginnen waar de gedeputeerde 

voorntjes en kikkervisjes in stopte. Juist door met je neus bovenop de natuur te zitten, krijg 

je er liefde voor en ga je er de waarde van zien. De provincie Utrecht kan zich niet altijd de 

luxe permitteren om te investeren in natuur zonder het beleefbaar te maken en de 

gedeputeerde meent dat de provincie ook voldoende soorten natuur heeft om dat naast 

elkaar te kunnen laten bestaan.  

Mevrouw Jager wil verduidelijken dat ze het niet alleen over natuur heeft gehad, maar ook 

over groene recreatie. Spreker heeft de liefde voor natuur niet als kind meegekregen maar 

gaat inmiddels ook graag naar het bos maar het ging spreker in dit geval niet alleen over 

bomen. 

Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat je het een niet hoeft te doen om het ander na te 

laten. De gedeputeerde meent dat het goed is om in te zetten op het herstel van de sector, 

omdat een sterke sector ook rechtvaardigt dat er wordt ingezet op groene 

recreatiegebieden. Met betrekking tot de groene recreatiegebieden werkt de provincie aan 

voorstellen en de gedeputeerde werkt daarin samen met gedeputeerde Bruins Slot en 
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gedeputeerde Van Essen, bijvoorbeeld via het programma Groen groeit mee, wat nog een 

enorme opgave zal zijn. Voor die opgave is de provincie gebaat bij een vitale toeristische en 

recreatieve sector.  

De gedeputeerde meent de vragen van de heer Dercksen, de heer Eggermont en de heer 

Van den Dikkenberg al te hebben behandeld.  

 

De heer Eggermont geeft aan specifiek te hebben gevraagd in hoeverre dit incidenteel is. In 

het stuk is te lezen dat de ondernemersbijdrage wegvalt en dat de gemeenten bezuinigen op 

de Destinatie Marketing Organisaties en spreker meent dat als dit door de provincie wordt 

overgenomen, dit niet iets van de provincie is en dat het wellicht ook niet incidenteel is. De 

gedeputeerde wordt om een reactie gevraagd. 

Gedeputeerde Schaddelee meent dat het terecht is dat de heer Eggermont hier op 

doorvraagt. Tot voor de coronacrisis stond de sector stevig. Wat het afgelopen anderhalf 

jaar over de sector is heen gekomen is zonder precedent wat maakt dat heel veel bedrijven 

in zwaar weer zitten en niet kunnen wachten tot ze er zelf bovenop gekrabbeld zijn. Er kan 

ook niet verwacht worden dat deze bedrijven zelf geld vrijmaken om te investeren in de 

Destinatie Marketing Organisaties die met een herstelprogramma moeten komen. Om dat 

gat op te vullen wil de provincie nu met een incidentele investering komen, waarbij de hoop 

is dat als de sector over een of twee jaar weer een beetje op de been is zelf weer aan de 

gang kan met de DMO’s. Het moet niet zo zijn dat de sector aan het infuus blijft maar ze 

hebben nu wel steun nodig en in principe is dat incidenteel.  

De heer Eggermont vraagt of de bezuinigingen bij de gemeenten naar verwachting ook 

structureel of incidenteel zijn. 

Gedeputeerde Schaddelee antwoordt hier met gemeenten over in gesprek te zijn. Het is niet 

de bedoeling dat de gemeenten zich terugtrekken uit de DMO’s. Als de gemeenten dat wel 

doen lijkt het de gedeputeerde niet aan de orde dat de provincie in dat gat stapt. De 

gedeputeerde wil niet een structureel gat laten ontstaan door gemeenten en dat de 

provincie daar structureel in stapt. Het doel van het herstelplan is dat de sector weer vitaal 

wordt en dit zelf weer kan oppakken. Het zou ook de gedachte van de gemeenten achter 

hun terugtrekkende beweging kunnen zijn dat een gezonde sector dit zelf kan.  

 

De heer Talhaoui geeft aan dat zijn vraag nog niet is beantwoord. 

Gedeputeerde Schaddelee meent door de vragen van mevrouw Boelhouwer te 

beantwoorden ook de vraag van de heer Talhaoui te hebben beantwoord. Er is gevraagd hoe 

het gaat met de internationale congressen op lange termijn. Het is goed te benadrukken dat 

er in de provincie geen hele grote internationale congressen ondersteund en gefaciliteerd 

worden. Een internationaal congres in de provincie is vaak een congres waar ook Belgische 

en Duitse bedrijven bij betrokken zijn. Er hoeft dus niet de angst te zijn dat er veel 

vliegbewegingen worden aangetrokken die in de provincie landen. In het onderliggende 

herstelplan bij het Statenvoorstel staat wel dat het een onderdeel van de lange 

termijntransitie is van de sector is om te kijken hoe op de lange termijn om wordt gegaan 

met internationale congressen en hoe deze kunnen aansluiten bij de beleefbaarheid waar de 

provincie Utrecht voor wil staan.  
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De gedeputeerde meent al antwoord te hebben gegeven op de vragen van de heer Janssen 

ten aanzien van de dubbele begroting en dat dit past bij de begrotingssystematiek waarbij 

ervoor is gekozen dat als er geen plan is, er ook geen geld is. Vorig jaar was er geen plan en 

dus ook geen geld, er is nu wel een plan en de gedeputeerde hoopt nu dan ook weer een 

voorstel te kunnen neerleggen bij de Staten voor structureel geld.  

 

De voorzitter geeft aan over te willen gaan naar de tweede termijn en alle fracties het woord 

te willen geven als er vragen zijn naar aanleiding van het betoog van de gedeputeerde. De 

voorzitter vraagt de fracties ook aan te geven welke debatgrootte zij verwachten in de 

Staten te willen voeren. 

 

Mevrouw Welschen geeft aan geen inbreng te hebben in de tweede termijn en qua debat te 

twijfelen tussen klein en normaal.  

 

De heer Wolting geeft aan dat het voor de ChristenUnie een klein debat kan worden. 

 

De heer Kamp ziet de extra informatie over de druktemonitor graag tegemoet. Gezien de 

inbreng van vandaag lijkt het spreker gepast om een normaal debat te voeren in de Staten.  

 

Mevrouw Boelhouwer geeft aan dat GroenLinks voldoende heeft aan een klein debat maar 

dat een normaal debat niet gedwarsboomd zal worden.  

 

De heer Weyers meent dat de sector een normaal debat verdient. Spreker meent dat als je 

alleen met de DMO’s praat het onderwerp van gesprek vooral promotie zal zijn en geeft aan 

dat de sector meer is dan alleen promotie.  

 

De heer Talhaoui geeft de voorkeur aan een klein debat.  

 

Mevrouw Jager wacht de toegezegde cijfers af en wil een normaal debat voeren.  

 

De heer Dercksen wenst een normaal debat omdat er dan een tweede termijn is. Er is 

discussie geweest over de druktemonitor en gevraagd wordt, als 175.000 wordt besteed aan 

pilots en het werken aan wat toepassingen en de bezwaren van de Staten, in hoeverre de 

gedeputeerde daar aan wil vasthouden. Dit ook gelet op de ontwikkeling van het virus en de 

verminderende impact die het heeft. Gevraagd wordt of dit een halszaak is voor de 

gedeputeerde.  

 

De heer Eggermont meent dat het voorstel is gericht op het overeind houden van de 

Destinatie Marketing Organisaties Daar kan een goede reden voor zijn en het plan zorgt voor 

het behoud van die banen. De fractie is blij met het antwoord van de gedeputeerde over hoe 

structureel het is en zal in de gaten houden dat de rol van de gemeenten niet door de 

provincie wordt overgenomen. Voor de SP is een normaal debat passend.  
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De heer Van den Dikkenberg geeft aan in de eerste termijn te hebben gevraagd waarom er 

zo snel mogelijk naar het oude normaal wordt gegaan. De gedeputeerde benoemde het 

economische belang, de werkgelegenheid en het nut voor de inwoners. Spreker meent dat 

de provincie er is voor het nut voor de inwoners en de recreatie was volgens spreker een 

mooie uitweg. De fractie heeft voldoende aan een klein debat maar begrijpt dat er moties en 

amendementen komen en spreker zou deze in een normaal debat willen behandelen omdat 

er dan in een tweede termijn fatsoenlijk op de ingediende moties en amendementen 

gereageerd kan worden.  

 

De heer Janssen meent dat het bevlogen verhaal van de gedeputeerde onderstreept hoe 

jammer de VVD het vindt dat het geld bij de begroting is geschrapt. Het is goed dat daar nu 

een reparatie op plaatsvindt. Aanstaande vrijdag komt de Kadernota en daar wil Van den 

Dikkenberg in lezen dat het gat dat vorig jaar is laten vallen nu weer hersteld wordt. Als dat 

niet het geval is zal een amendement worden ingediend.  

Spreker sluit met betrekking tot de druktemonitor aan bij de woorden van de heer Dercksen 

of het de commissie gehoord hebbende verstandig is om een op een door te gaan. Spreker 

wil de Staten meegeven om een amendement in te dienen en de druktemonitor in de 

beleidsontwikkeling van het Programma Recreatie en Toerisme mee te nemen, in plaats van 

een uitname van de COVID-reserve. Het is goed dat de gedeputeerde de relatie legt tussen 

natuur en recreatie zoals de VVD dat al vaker heeft gedaan. Spreker stelt dat er moties en 

amendementen in overweging zijn en dat daarom een normaal debat passend is.  

 

Gedeputeerde Schaddelee merkt richting de SGP op dat er bij een goede preek ook altijd 

drie punten zijn en dat de opbouw dan zit in dat het hoogtepunt bij het derde punt zit. Dat 

de gedeputeerde de bewoners als laatste punt heeft genoemd betekent niet dat ze op het 

laatste plan staan.  

De gedeputeerde heeft het debat over de druktemonitor gehoord. De druktemonitor is voor 

de gedeputeerde niet per se aan halszaak, maar ziet er, net als de sector, wel het nut van in. 

De sector ziet de effecten van de druktemonitor en dat het dynamiek geeft met nieuws en 

innovatie en de sector zou een aantal dingen aan de druktemonitor willen koppelen. Het lijkt 

de gedeputeerde goed om in het debat in de Staten verder in te gaan op hoe ver de Staten 

daarin willen gaan. De druktemonitor is belangrijk voor het herstelplan, maar niet de kern. 

De gedeputeerde zal echter wel zijn stinkende best blijven doen om de druktemonitor in 

ontwikkeling te blijven houden omdat hij ziet dat het potentie heeft. Gemeenten hebben de 

druktemonitor gebruikt rondom de Tweede Kamerverkiezingen om te zorgen voor spreiding 

bij stembureaus.  

 

De heer Dercksen stelt dat de vraag voorligt of de Staten zoveel geld willen besteden aan 

pilots voor een wat nauwkeuriger druktemonitor. Dat is een verschil met de vraag of de 

Staten de druktemonitor willen en daar wringt volgens spreker de schoen.  

Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dit punt gehoord te hebben en in de aanloop naar het 

debat in PS hier over na te zullen denken.  
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De voorzitter geeft aan in meerderheid te hebben gehoord dat de Statenleden een normaal 

debat willen voeren in de Statenvergadering over dit onderwerp.  

 

2.3 SV Museumbeleid provincie Utrecht 2021-2025 

De voorzitter licht toe dat het Statenvoorstel in twee termijnen zal worden besproken. Er 

wordt begonnen bij het CDA en afgesloten bij de VVD.  

 

Mevrouw Welschen geeft aan dat dit in hoofdlijnen een prima voorstel is maar dat het 

jammer is dat het varend erfgoed niet is opgenomen, al zijn de redenen daarvoor al eerder 

besproken. Spreker vraagt wat het bereik is van de subsidieregeling. Er zijn ongeveer 40 

streekmusea in de provincie in de indicatoren geven aan dat tien musea vooruit moeten 

worden geholpen en dat lijkt spreker wat mager.  

 

De heer De Heer geeft aan dat de fractie kan instemmen met het nieuwe museumbeleid, de 

fractie is het ermee eens dat niet alleen de kasteelmusea maar ook de streekmusea 

aandacht van de provincie krijgen. De fractie heeft dan ook geen vragen over het voorstel 

zelf maar heeft wel de suggestie om zich als Staten meer te verdiepen in het wel en wee van 

de musea. In een vorige periode heeft de gedeputeerde lof gekregen omdat zij zo een goede 

ambassadeur was voor de musea. De Statenleden vroegen zich toen ook af of zij meer de rol 

van ambassadeur zouden kunnen vervullen. De fractie wil dit idee weer concreet maken en 

stelt voor om elk Statenlid die dat wil, een museum te laten adopteren en zich te verdiepen 

in het wel en wee en wat zij horen, als verkenner, in te brengen in het provinciaal overleg. 

Dit niet om te controleren maar om te verkennen. De vraag aan de andere fracties en aan de 

gedeputeerde is wat zij ervan vinden dat de Statenleden het wel en wee van de musea gaan 

volgen. Dit is wat de ChristenUnie betreft op vrijwillige basis, maar als alle Statenleden 

meedoen zijn alle musea gedekt. Over een jaar kunnen dan de koppen bij elkaar gestoken 

worden om uit te wisselen.  

 

De heer Kamp meent dat het goed is dat er steun komt voor het museumbeleid. Het IPO 

heeft een brief gestuurd over het openstellen van musea en gezien de actualiteit wil spreker 

graag weten of er al een reactie van het kabinet is.  

De fractie is tevreden met de drie nieuwe initiatieven met betrekking tot het immaterieel 

erfgoed en spreker is blij dat dit omgezet wordt in daden.  

Spreker vindt het initiatief van de ChristenUnie een sympathiek voorstel, het is altijd goed 

om heel betrokken te zijn bij musea. De twijfel of het dilemma is echter dat als een Statenlid 

kiest voor één museum, dat mogelijk ook verwachtingen wekt. Spreker ziet zijn rol als 

Statenlid als iemand die een integrale afweging moet maken met betrekking tot beleid en als 

een Statenlid zich committeert aan één museum dan vraagt spreker zich af in hoeverre hij 

verwachtingen wekt en nog zijn handen vrij heeft. Spreker heeft daarom nog enig 

voorbehoud.  

 

Mevrouw Vrielink geeft aan erg tevreden te zijn met dit museumbeleid maar dat er nog wel 

vragen zijn, en een opmerking. In de beleidsnota wordt opgemerkt dat de vrijwilligers in de 

musea veelal 60-plussers zijn en dat dit een risicogroep is tijdens de pandemie. Dit kan dus 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/SV-Museumbeleid-provincie-Utrecht-2021-2025-2021BEM87-tijdsindicatie-11-45-13-00
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ook blijven voortduren als de pandemie blijft voortduren. In het plan wordt niet over een 

oplossing gesproken. Gevraagd wordt hoe het inzetten van studenten is bevallen en of er 

van de musea een plan B wordt verwacht met betrekking tot vrijwilligers.  

De musea willen een stap zetten op het gebied van inclusie door de musea fysiek 

toegankelijk te maken en door de collecties zo te presenteren dat het voor mensen met 

verschillende achtergronden herkenbaar wordt. Daarnaast is het de bedoeling om de 

collecties zo te presenteren dat het voor mensen met verschillende achtergronden 

herkenbaar wordt. Daarnaast is het de bedoeling om de focus te leggen op mensen die niet 

met kunst en cultuur zijn opgegroeid. Spreker denkt hierbij aan laaggeletterden en gevraagd 

wordt hoe musea ervoor gaan zorgen dat wat er getoond wordt ook begrijpelijk is en of hier 

andere manieren dan taal voor worden gebruikt. Als collecties begrijpelijk zijn voor mensen 

die het minst in aanraking zijn geweest met kunst en cultuur, is het ook voor mensen die wel 

vaak naar tentoonstellingen gaan te begrijpen en dat is voor spreker is dat een typisch 

voorbeeld van inclusie.  

In het stuk staat de zin of de coronacrisis leidt tot grotere interesse voor lokale recreatie en 

erfgoedbezoek en of dat ook na opening van de sector is, is voor spreker onduidelijk. 

Omgedraaid is de vraag hoe streekmusea de kans gaan benutten dat mensen nu meer met 

hun directe omgeving verbonden zijn door de coronacrisis en of de provincie hier een rol in 

kan spelen.  

In de geest van afgelopen zaterdag gaan de twaalf punten van GroenLinks naar de 

ChristenUnie om als Statenleden ambassadeur te worden van streekmusea. Spreker vindt dit 

een leuk idee en over de uitwerking kan verder worden gesproken.  

 

De heer Dinklo is overvallen door het gegeven dat dit punt nu al wordt besproken. Hier is 

een mail over gestuurd maar op de website staat dit nog steeds om 10.45 uur gepland en 

spreker is daar ontstemd over. Er worden verschillende signalen gegeven. 

De voorzitter licht toe dat de mail van de secretaris was om de Staten daar alvast op voor te 

bereiden en pas in de commissie kan de agenda worden vastgesteld.  

De heer Dinklo vindt het daar fout gaat omdat hij ervan uitgaat dat het later begint en hij 

daar zijn tijd op kan aanpassen. Spreker geeft aan dit onderwerp daarom niet helemaal goed 

te hebben voorbereid. De fractie staat achter het voorstel en dat er een voorstel ligt dat gaat 

over waar het over moet gaan en dat er niet allerlei duurzaamheid wordt ingefietst zoals bij 

alle andere voorstellen. De fractie is er voor dat de musea en de kasteelmusea gesteund 

worden maar vindt wel dat er wat vaag gedaan wordt over wat er precies gaat gebeuren.  

Er is een filmpje geplaatst van de PvdA van de provincie Utrecht waarin het Statenvoorstel 

werd laten zien en dit werd geliket door de provincie Utrecht en de fractie vraagt zich af hoe 

dat kan bij een Statenvoorstel dat nog besproken moet worden. Daarnaast staat al in het 

persbericht dat het Statenvoorstel aangenomen wordt, met de disclaimer dat er nog 

nabespreking in de commissie plaats zal vinden. Spreker vraagt waarom het persbericht niet 

naar buiten gaat nadat het is goedgekeurd door de Staten. Spreker meent dat hier wel wat 

gemakkelijk mee wordt omgegaan.  

 

De voorzitter stelt vast dat de lijst Bittich geen woordvoering heeft op dit onderwerp.  

 



23 
 

Mevrouw d’Hondt geeft aan dat een van de voordelen van het werk als Statenlid is dat je af 

en toe onder het mom van een werkbezoek naar een museum mag. Spreker is op 

werkbezoek geweest bij Wijk C en de directeur vertelde haar dat zij tijdens de sluiting door 

corona het plafond heeft gewit omdat ze geen geld heeft om dat te laten doen of 

vrijwilligers die dat willen doen. Dat is schattig maar ook onprofessioneel en spreker hoopt 

dat een directeur van een museum dat van waarde is voor de provincie de handen vrij heeft 

om zich te wijden aan de culturele waarden van het museum. De directeur vertelde ook dat 

de vrijwilligers oorspronkelijk allemaal uit Wijk C kwamen maar dat zij door de belachelijke 

situatie op de huizenmarkt daar uit zijn verdreven, er wonen bijna geen gewone mensen 

meer in die wijk. Het museum is actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers en deze komen ook 

uit de nieuwkomers uit de stad en zij zijn belangrijk omdat ze de stad en de provincie ook 

letterlijk kleur geven en de stad bruisend maken. Spreker vindt het heel belangrijk dat 

streekmusea goed worden ondersteund om hun rol te vervullen en met elkaar in verbinding 

te gaan en daarom is de fractie blij met dit Statenvoorstel.  

 

Mevrouw Jager geeft aan dat het programma gedegen overkomt waarbij uit wordt gegaan 

van de behoeften van gemeenten als wel musea. Daarnaast helpt het musea klaar te maken 

voor de toekomst. Met betrekking tot het plan van het ambassadeurschap heeft de fractie 

vragen over de inzet van tijd en over de verwachtingen, in lijn met de vragen die door 

andere sprekers zijn gesteld. 

 

De heer Van Déun stelt dat voor de PVV het weergeven en vertellen van de geschiedenis van 

Nederland een belangrijk deel is van de identiteit van Nederland en de Nederlanders. 

Daarom is de fractie blij met dit voorstel. Als echter de voorgestelde 500.000 euro verdeeld 

moet worden over 35 tot 40 musea dan is het niet zo heel veel geld om de Nederlandse 

cultuur en identiteit te borgen.  

De PVV mist wat precies een streekmuseum is. Zo gaat het museum Zuilen, dat ook 

geconsulteerd is, over een wijk en de relatie met de voormalige DEMKA-fabriek. Spreker 

vraagt of dit een streekmuseum is en in aanmerking komt voor subsidie. De PVV zou liever 

spreken over lokale en regionale musea. De gedeputeerde wordt om een reactie gevraagd.  

In het uitgevoerde onderzoek zijn 17 van de 35 musea gehoord. Gevraagd wordt hoe de 

andere musea in dit participatietraject zijn betrokken.  

De PVV is een partij die niet zomaar overal geld in de cultuursector wil storten en gevraagd 

wordt of er nagedacht is over subsidie in de vorm van cofinanciering, als aanvulling op eigen 

initiatieven, als subsidievoorwaarde. GS gaat straks de subsidievoorwaarden vaststellen en 

spreker vraagt of er een subsidieplafond komt om te voorkomen dat enkele musea de pot 

leegmaken.  

Spreker leest natuurlijk weer over inclusieve musea. Gevraagd wordt wat dat precies is, dat 

staat niet in het stuk omschreven. De PVV is ook voor toegankelijk en doelgroepen waar 

GroenLinks het al over had. Musea vertellen echter een verhaal van vroeger en gevraagd 

wordt of daar een sausje overheen moet van hoe er nu tegenaan gekeken wordt. Spreker 

vraagt de gedeputeerde of dat recht doet aan de geschiedenis.  
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Spreker mist in het stuk het weerbaar maken van de musea naar aanleiding van de 

coronacrisis, zoals het verbreden van gangpaden om de afstand tussen bezoekers te borgen. 

Spreker vraagt of dat uit deze subsidie kan of dat daar andere potjes voor zijn.  

 

De heer Eggermont geeft aan dat voor de SP onduidelijk is wat de reden is geweest om het 

varend erfgoed niet op te nemen in deze nota. Er wordt gesteld dat de bedrijfsvoering zo 

veel anders is en spreker vraagt waaruit dat blijkt. Spreker vraagt zich af of het niet nuttiger 

is om de motie van destijds uit te voeren.  

Met betrekking tot de suggestie van de ChristenUnie geeft spreker aan dat de SP een andere 

opvatting heeft ten aanzien van het Statenwerk. De fractie vindt het adopteren van een 

museum door een Statenlid geen goed idee en ziet voor zich dat er geconcurreerd gaat 

worden tussen de Statenleden welk museum wordt geadopteerd. De opmerking dat iets een 

‘sympathiek idee’ is, is vaak dodelijk.  

De heer De Heer stelt dat het varend erfgoed de ChristenUnie ook aan het hart gaat. Spreker 

heeft echter begrepen dat er een aparte studie wordt gedaan naar het varend erfgoed, 

afhankelijk van het Rijksbeleid. Daarom heeft de spreker daar nu niets over gezegd. De 

gedeputeerde wordt gevraagd te bevestigen of dat juist is.  

De heer Eggermont stelt dat het maar de vraag is of dat gaat gebeuren omdat het afhangt 

van in hoeverre er op Rijksniveau wat gebeurt. De Staten hebben aangegeven dat zij het 

varend erfgoed in het museumbeleid opgenomen willen zien, dat lijkt ook logischer dan 

losknippen met de kans dat er toch niets gebeurt. 

Mevrouw d’Hondt snapt de aarzeling van sommige partijen met betrekking tot het 

adopteren van een museum en spreker stelt voor om een sessie te organiseren met de 

directeuren van de musea zodat de Statenleden kennis kunnen nemen van wat er speelt. Dat 

is wellicht wat democratischer dan de adoptieformule die wordt voorgesteld. 

De heer Eggermont geeft aan dat een sympathiek idee te vinden. 

De heer De Heer geeft aan daar nog over na te denken en in de tweede termijn op alle 

opmerkingen te zullen reageren.  

 

De heer Van den Dikkenberg stelt dat het verhaal van de musea in de quickscan is gevat. De 

musea zouden daar wellicht een toelichting op kunnen geven.  

Spreker vindt het een mooi voorstel waarbij de lokale toespitsing beter terugvindbaar is. 

Met betrekking tot het varend erfgoed vindt spreker de argumentatie niet passen bij het 

verzoek van de motie. Toen de motie werd opgesteld is gevraagd om een losse visie op 

varend erfgoed en toen is door het college is aangegeven dat dat beter bij de museumvisie 

gedaan zou kunnen worden. Nu ligt deze visie er, en is er geen visie op varend erfgoed. In de 

lijst moties staat dat er bij de museumvisie teruggekomen wordt op het varend erfgoed en 

vandaag staat dit niet op de agenda. Spreker vraagt of hij stukken heeft gemist en waar die 

stukken zich dan bevinden en hoe ver de gedeputeerde is met deze visie.  

In de argumentatie lopen korte termijn en lange termijn door elkaar. De Staten hebben juist 

gevraagd naar de lange termijn om te voorkomen dat er steeds op korte termijn 

maatregelen genomen moeten worden.  

In lijn met de ChristenUnie en het CDA verwacht de SGP nog een apart stuk en spreker ziet 

dat graag tegemoet. De gedeputeerde wordt gevraagd wanneer dat stuk komt.  
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De ambities in het museumbeleid sluiten goed aan op wat er in de quickscan wordt 

genoemd maar op publieksbereik mist de fractie een stapje extra. Er worden nu vooral 

bestaande vehikels ingezet en spreker vraagt wat de garantie op succes daarvan is en of er 

niet iets anders nodig is dan de bestaande middelen. Spreker vraagt of het niet nodig is om 

met betrekking tot publieksbereik juist een vergaand doel te stellen en daar middelen aan te 

koppelen. Een doel zou kunnen zijn: Iedere Utrechter kent zijn historie.  

De verdeling van de middelen tussen Slot Zuilen, Amerongen en de SSK wordt uit elkaar 

getrokken en spreker vraagt hoe de verhouding is en wat het effect daarvan is op het SSK. 

De gedeputeerde wordt gevraagd hier meer duiding aan te geven. Spreker vraagt hoe 

andere musea aankijken tegen een verhoging voor Slot Zuilen dat af gaat van het budget 

voor SSK en wat het effect daarvan is op de dienstverlening van SSK.  

De gedeputeerde wordt gevraagd een beschouwing te geven op de verschillen tussen het 

oude en het nieuwe beleid. Spreker vraagt wat er nu gaat veranderen en of er meer mensen 

naar de musea toe zullen gaan en of de collecties met de beschikbare middelen worden 

vernieuwd zodat de doelen behaald worden. Gevraagd wordt welke doelen de provincie 

zichzelf stelt met betrekking tot erfgoed. De visie wordt afgesloten met de zin dat Utrecht 

zijn verhaal gaat vertellen en spreker vraagt wat de provincie wil vertellen met de musea en 

wat het doel is van het museumbeleid.  

Spreker vindt het een positief stuk en ziet ook wel de behoefte maar mist de inkadering in 

het grote verhaal.  

 

De voorzitter deelt mee dat 50PLUS geen inbreng heeft op dit onderwerp. 

 

De heer Kocken vroeg zich bij het lezen van de inleiding af of de gedeputeerde en hij 

dezelfde geschiedenisleraar hebben gehad. Bij eerdere informatiesessies is al aangegeven 

dat het prima is om hier mee aan de slag te gaan en om in het licht van COVID ook kleinere 

musea te helpen met hun doorstart. De grotere musea hebben al een steuntje in de rug 

gekregen en het is goed om dat ook voor de kleinere musea te doen. Het is goed dat in de 

nota wordt aangegeven dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de 

ondersteuningsstructuren en instellingen die er al zijn, zoals LEU en SSK. Het onderwijs 

wordt ook genoemd en spreker gaat ervan uit dat dit niet alleen het basis- en middelbaar 

onderwijs betreft maar ook universiteiten, hogescholen en het MBO omdat klussen prima als 

opdracht in een stage of in klassikaal onderwijs kunnen worden opgepakt. Spreker heeft het 

dan niet over het witten van een plafond al ziet hij niet wat daar mis mee is omdat hij nu ook 

veel ondernemers dingen ziet doen omdat ze niets anders kunnen doen en proberen op 

kosten te besparen.  

In de informatiesessie is al benadrukt dat er al voorwerk ligt. Het gaat om het vertellen van 

het verhaal van Utrecht en een paar jaar geleden is er het project ‘Utrecht verhaalt’ 

uitgevoerd en er is de website utrechtaltijd.nl. en spreker roept op met betrekking tot het 

leggen van dwarsverbanden in de provincie daar op voort te borduren.  

De stad Utrecht viert 900 jaar stadsrechten en deze stad heeft van oudsher allerlei relaties 

met andere delen van de provincie en spreker roept op die relaties en verhalen op een 

aansprekende manier zichtbaar te maken.  
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De fractie vindt het positief dat nog niet wordt besloten of dit een structurele taak van de 

provincie wordt. Dat is voor de VVD mede afhankelijk van de mate waarin het vormen van 

het netwerk en de samenwerking lukt. Als het alleen gaat om het ondersteunen van 

individuele musea dan heeft het plan voor de VVD niet veel toegevoegde waarde.  

Bij de Kadernota wil de fractie graag integraal over alle voorstellen besluiten. De VVD kan 

zich goed voorstellen dat op inhoudelijke dossiers eerst het gesprek wordt aangegaan zodat 

de Staten een goed beeld hebben van wat er achter de bedragen schuilgaat. De tekst zoals 

die er nu ligt sorteert echter te veel voor op dat er als er akkoord wordt gegeven op de 

inhoud, voorrang wordt gegeven op andere voorstellen. De alternatieve formulering voor 

beslispunt 2 luidt: Bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 en de begroting 2022 te 

besluiten over de voor de jaren 2022 en daarna benodigde middelen.  

Met betrekking tot het idee van de ChristenUnie kan spreker zich vinden in de woorden van 

de heer Kamp. Er lopen in feite twee rollen door elkaar. Spreker brengt de variant ‘charmant 

voorstel’ in. Enerzijds wil je de musea helpen en meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld de 

financiën, tegelijkertijd werd er ook gezegd dat je dan ook kunt zien hoe de uitvoering van 

het beleid is. Bij veel dingen die spreker doet brengt hij ook zijn rol als Statenlid mee en kijkt 

hij wat de uitwerking van het beleid is dat is vastgesteld. Spreker vindt het ingewikkeld 

worden als hij met twee petten op een museum binnenstapt, enerzijds komen helpen en 

anderzijds kijken of het geld goed wordt uitgegeven. Er zou een oplossing kunnen worden 

bedacht zoals bijvoorbeeld circuleren.  

 

De voorzitter deelt mee dat dit de laatste bijdrage in de eerste termijn was en geeft het 

woord aan gedeputeerde Van Muilekom.  

 

Gedeputeerde Van Muilekom dankt de Staten voor de brede steun en de vragen en 

suggesties. Het voorstel is niet uit de lucht komen vallen, de provincie zit al een tijdje te 

kauwen op de positie en rol van de streekmusea. In de quickscan staat beschreven dat het al 

jaren niet echt goed gaat en dat is tijdens corona extra op tafel gekomen. Uit de contacten, 

bijvoorbeeld via de steunpakketten werd duidelijk hoe het er nu uitziet in de streekmusea en 

hoe kwetsbaar het is. Dat was de stap om te zeggen dat daar iets aan gedaan moest worden. 

Dit niet denkend vanuit corona maar vanuit het beeld van toekomstbestendige streekmusea. 

Streekmusea zijn soms wat in zichzelf gekeerd en lopen soms vast in expertise die ontbreekt 

om vernieuwing te krijgen en stappen te maken terwijl zij dat wel graag willen. Met dit 

voorstel wil het college stappen zetten naar vernieuwing en sterkere streekmusea. De 

musea moeten volgens de gedeputeerde vernieuwen, de deur verder openzetten, meer 

toegankelijk worden en meer partijen moeten zich geïnteresseerd voelen. De gedeputeerde 

vindt het maken van verbinding tussen de musea en recreatie en toerisme heel belangrijk 

omdat dat hun positie versterkt.  

In de coronabrief is ook aandacht besteed aan het varend erfgoed. In het kader van het 

museumbeleid is goed gekeken hoe het college met het varend erfgoed om wil gaan en de 

conclusie is dat de problematiek van de botters wat anders is dan het runnen van een 

museum. Dat heeft te maken met de bedrijfsvoering. Dat wil niet zeggen dat het museum in 

Bunschoten en de museumwerf in Vreeswijk niet onder dit beleidsplan vallen. Tegelijkertijd 

zal er ook gekeken worden naar de situatie waarin de ondernemers van de botters verkeren. 
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Daarom maken de botters nu ook gebruik van de overbruggingsregeling en zijn ze in gesprek 

met het erfgoed-expertteam om te kijken hoe ze toekomstbestendig kunnen worden. Er 

wordt gekeken hoe de middelen voor publieksbereik zo optimaal benut kunnen worden.  

Daarnaast is er een landelijke regeling van 15 miljoen euro. Het Rijk moet nog steeds 

beslissen waar deze 15 miljoen euro terecht gaat komen. Als daar meer duidelijkheid over is 

zal de gedeputeerde de Staten informeren over hoe het college met het varend erfgoed om 

wil gaan in een aparte brief. Deze brief zal waarschijnlijk na de zomer komen. Een aantal 

gemeenten aan de Zuiderzee denken na over een fonds om de botters in stand te houden. 

Dat moet nog uitgewerkt worden en de Staten zullen hier te zijner tijd over worden 

geïnformeerd. 

 

De heer Eggermont merkt op dat een brief wat anders is dan een voorstel vanuit 

Gedeputeerde Staten over welk beleid er uitgevoerd gaat worden. Spreker heeft zorg of er 

daadwerkelijk beleid vanuit de provincie komt of dat het college dit laat afhangen van wat er 

vanuit de gemeenten of het Rijk komt. Spreker vraagt welke rol de provincie op zich neemt.  

 

Mevrouw Welschen vraagt waarin de bedrijfsvoering van de botters zo verschilt ten opzichte 

van een collectie in een museum en wat maakt dat dit niet in het museumbeleid past. 

 

De heer De Heer stelt dat de gedeputeerde een Statenbrief wil sturen. Het idee van de 

ChristenUnie was echter een beleidsvisie waarin niet alleen de stand van zaken wordt 

geschetst maar ook wat de beleidsvisie van de provincie op het gebied van varend erfgoed 

is. Spreker vraagt of hij de woorden van de gedeputeerde zo mag interpreteren. 

 

Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan zelf aan een Statenbrief te denken. De 

gedeputeerde wil duidelijk maken hoe de provincie met varend erfgoed om wil gaan en 

daarom is hij bereid om een Statenvoorstel te maken. De gedeputeerde wil dan wel eerst 

opgehaald hebben wat er landelijk speelt en wat de gemeenten gaan doen om zo een 

compleet beeld te kunnen maken.  

De gedeputeerde ziet wel een verschil tussen de bedrijfsvoering van de botters en die van 

een museum. 

Mevrouw Welschen geeft ter verduidelijking aan dat zij dat ook ziet maar dat haar vraag was 

wat het verschil is.  

Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat de museumwerf in Vreeswijk en het museum in 

Spakenburg wel onder het museumbeleid vallen en ook aandacht besteden aan het varend 

erfgoed. Het exploiteren van de botters zelf is anders. Deze ondernemers verkeren in zwaar 

weer en hebben steun van de op gekregen. De gedeputeerde heeft hier positieve reacties 

van de bottereigenaren op gekregen.  

 

De voorzitter deelt mee dat de toezegging is genoteerd dat de gedeputeerde met een 

voorstel over het varend erfgoed komt dat de gedeputeerde baseert op wat er nationaal en 

bij gemeenten gebeurt.  
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Gedeputeerde Van Muilekom voegt toe dat hij daarbij ook in zal gaan op de rol en positie 

van de provincie. Dit voorstel zal in het najaar komen.  

De gedeputeerde vervolgt en licht toe dat er een subsidie-instrument is ingezet dat is gericht 

op aanpassingen aan het gebouw en het vernieuwen van collecties. Daarnaast heeft de 

provincie zelf een marketingopdracht om de musea beter op de kaart te zetten en zijn er 

exploitatiesubsidies. Een aantal sprekers heeft gevraagd of deze drie instrumenten 

voldoende zijn. Er is veel met de streekmusea gesproken en de gedeputeerde heeft een 

goed beeld van wat er bij de streekmusea leeft. Een aanpassing van de collectie, hoe je iets 

tentoonstelt of een aanpassing van het gebouw is niet niks. Er zijn acht streekmusea naar 

boven gekomen die aangegeven hebben plannen te hebben of deze te willen gaan maken. 

Het college heeft de ambitie neergezet om de komende vier jaar met tien musea deze 

plannen te gaan maken. De provincie stelt dan maximaal 50% beschikbaar in de vorm van 

een subsidie en de musea moeten dan zelf bijvoorbeeld via de gemeente of fondsen het 

andere deel binnenhalen. De gedeputeerde wil met dit plan aan de gang gaan en zal jaarlijks 

verantwoording afleggen over hoe het geld besteed is en wat ermee is bereikt. Als de 

gedeputeerde geld te kort komt zal hij dit melden maar wil eerst laten zien dat het goed en 

nuttig besteed wordt.  

De gedeputeerde kijkt positief aan tegen het idee van de ChristenUnie omdat streekmusea 

het prettig vinden om bezoek te krijgen van Statenleden zodat ze kunnen vertellen waar ze 

mee bezig zijn en waar ze tegenaan lopen. Of dit een op een gelinkt moet worden, daar 

moet goed over worden nagedacht aangezien de Statenleden als volksvertegenwoordigers 

een rol hebben richting alle musea. De gedeputeerde hoopt wel dat de Statenleden niet op 

de stoel van GS of de kwartiermaker gaan zitten en de musea vertellen wat zij moeten gaan 

doen. Echter, betrokkenheid bij streekmusea en weten wat er speelt is heel goed.  

Musea hebben tijdens de versoepelingen heel erg hun best gedaan met protocollen, 

looproutes en andere maatregelen en daarom heeft het college vorige week gezegd dat 

eindelijk de musea weer open moeten. Er zijn steeds meer partijen die oproepen dat de 

podia, theaters en musea open moeten met alle voorzichtigheidsmaatregelen die daar bij 

horen. In het kabinet wordt er nu ook over gesproken om musea weer te openen. 

De gedeputeerde had de opmerking over immaterieel erfgoed verwacht en de gedeputeerde 

meent dat dit de kans is voor musea om dit goed onder de aandacht te brengen.  

Bij de musea zijn de vrijwilligers vaak wat ouder. Kasteel Amerongen heeft een aanvraag 

gedaan om iets met studenten te doen. De vrijwilligers die er al waren vroegen of de 

studenten hun werk kwamen afpakken maar later is er over en weer veel waardering 

gekomen. Langzamerhand zijn steeds meer mensen gevaccineerd en de gedeputeerde hoopt 

dat de vrijwilligers dan ook hun werk weer kunnen oppakken.  

Er zijn vragen gesteld over de doelen en wat de provincie wil bereiken. De provincie wil met 

streekmusea met plannen het gesprek aangaan over waar ze nu staan, wat er nodig is om 

het museum toekomstbestendiger te maken en om het toegankelijker te maken. Het doel is 

om samen tot plannen te komen zodat er een goede subsidieaanvraag gedaan kan worden. 

De kennis en expertise ontbreekt soms bij de streekmusea en de provincie wil samenwerking 

stimuleren. Er wordt geen geld gegeven aan de grote musea maar de streekmusea kunnen 

wel van grote musea leren. Of het geld daadwerkelijk aan de vernieuwing en/of aan de 

toegankelijkheid wordt besteed zal goed gemonitord worden.  
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De gedeputeerde hoopt dat musea nog meer de poort worden van de stad en de regio, waar 

je naast bezoek, informatie kunt krijgen en integraal onderdeel worden van de recreatie- en 

toerismeroutes. Soms is dat al zo, maar soms ook niet.  

De heer Dinklo sprak over het liken van tweetbericht van de PvdA. De gedeputeerde is er 

niet achter gekomen wie dat gedaan heeft. De gedeputeerde meent dat de provincie zo een 

bericht op dat moment ook niet zou moeten liken. De gedeputeerde liket soms wel een 

voorstel van een Statenlid dat een voorstel van het college ondersteunt, maar wel op 

persoonlijke titel.  

Met de heer Dercksen heeft de gedeputeerde ook al eens gesproken over als er een besluit 

is genomen er iets naar buiten gebracht moet worden. Als dat niet wordt gedaan krijgt de 

provincie het verwijt dat het weinig transparant is. Wat er nu is gedaan, en dat gebeurt 

vaker, is dat naar buiten wordt gebracht wat het plan is en dat erop wordt gewezen dat PS 

het gesprek nog aan moet gaan met GS en nog een definitief besluit moet nemen.  

De gedeputeerde meent dat een museum niet zo moet zijn dat als je er een keer geweest 

bent, je er de komende tien jaar niet meer moet komen. De gedeputeerde hoopt dat met 

het stimuleren van vernieuwing en toegankelijkheid iedereen gemakkelijk een museum kan 

bezoeken en dat vanuit het verleden iets zichtbaar wordt gemaakt maar ook hoe dingen zich 

ontwikkelen.  

Het voorstel is geen corona-ondersteuning, daar is een andere regeling voor. Het voorstel is 

toekomstgericht.  

De heer Van den Dikkenberg sprak over publieksbereik. Toen het Cultureel 

erfgoedprogramma is vastgesteld is er een pot voor publieksbereik gekomen. Deze pot is 

heel breed inzetbaar zoals de Waterlinie en de Grebbelinie. Een van de uitdagingen in dit 

beleid is onder de aandacht brengen dat er iets is en liefst niet elk museum apart maar juist 

gezamenlijk.  

De gedeputeerde vindt de link naar het onderwijs ook heel belangrijk. Als je in je jonge jaren 

merkt hoe leuk een museum is dan zal je ook andere musea willen bezoeken. Richting 

mevrouw Vrielink merkt de gedeputeerde op dat het inderdaad soms gemakkelijk moet 

worden gemaakt voor bepaalde groepen om een museum in te komen. Mensen die 

verdieping zoeken en willen lezen moeten dat in een museum aangeboden krijgen maar het 

moet ook toegankelijk zijn voor mensen die alleen iets willen zien of voelen.  

Een belangrijk punt bij de vernieuwing van het museumbeleid is ook de zichtbaarheid. 

Tijdens corona is gebleken dat sommige musea een goede website hebben zodat je toch nog 

veel kon zien en bij sommige musea is de zichtbaarheid beperkt ontwikkeld. Zichtbaarheid 

en digitalisering zijn dan ook thema’s waar musea een beroep op kunnen doen.  

Met de kasteelmusea is gekeken wat de middelen nu zijn en hoe deze zo goed mogelijk 

verdeeld kunnen worden. De partijen zijn er in onderling overleg goed uitgekomen, hebben 

wat verschoven en er gaat nu 10% meer naar Slot Zuilen. SSK is daar bij betrokken en kan 

zich daar ook in vinden.  

Het college wil een indicator dat er meer mensen naar een museum zij gegaan. Een lastig 

punt is wel het bepalen van de nulsituatie. Het college wil ook zien dat het complete verhaal 

over de provincie verbetert. De doelen staan in de nota en de gedeputeerde hoopt dat dit 

goed gemonitord kan worden. 
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De heer Dinklo stelt dat een doel is dat het publieksbereik in 2025 15% is gestegen ten 

opzichte van 2019. Spreker vraagt hoe dit gemeten wordt, per museum, per museum dat 

een subsidie krijgt of over het totaal.  

Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat veel musea met zichzelf bezig zijn en nu aan het 

overleven zijn. Daarom heet het stuk ook ‘In verbinding’. Het doel is dat de musea 

gezamenlijk het complete verhaal kunnen maken en meer samenwerken door bijvoorbeeld 

collecties te delen en samen met voorstellen te komen. Er wordt als gezegd geen geld 

gegeven aan de grote musea maar daar zit veel expertise waarmee de kleinere musea 

geholpen kunnen worden. Een doel is dan ook om verbinding te leggen met de grotere 

musea en SSK. Musea die komen met een plan om iets voor zichzelf te doen zullen dan ook 

opgeroepen worden om wat verder te kijken.  

De heer Dinklo geeft aan dat het mooi zou zijn als die verbinding er in de praktijk ook komt. 

Een stijging kan komen doordat meer mensen naar hetzelfde museum gaan als het 

Rijksmuseum en andere musea worden dan niet per se meer bezocht. Dan kun je zeggen dat 

het in totaliteit goed gaat maar dat betreft dan eigenlijk maar een museum.  

Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan wel per museum het aantal bezoekers te willen gaan 

meten. Het college dubt nog wel over de nulsituatie en wat nou een regulier jaar was om 

een goede referentie te hebben.  

De heer Kocken heeft aangegeven dat het college over vier jaar eerst de resultaten moet 

laten zien en de gedeputeerde vindt dat een mooie uitdaging.  

Met betrekking tot het beslispunt over de financiën kan de gedeputeerde zich goed vinden 

in het voorstel van de VVD. De gedeputeerde stelt voor om voor de Statenbehandeling via 

een erratum het beslispunt aan te passen.  

De gedeputeerde vindt het een mooie uitdaging om ook de verbinding te leggen met het 

MBO, de hogescholen en universiteit met bijvoorbeeld stages en afstudeeropdrachten. Dit is 

een mooie toevoeging van de heer Kocken. De gedeputeerde zal nadenken over hoe dit kan 

worden ingepast. Het onderwijs kan geprikkeld worden om de verbinding te leggen maar de  

 

De voorzitter opent de tweede termijn en vraagt de fracties ook aan te geven aan welke 

debatgrootte zij denken.  

 

Mevrouw Welschen geeft aan geen aanvullende punten meer te hebben en benieuwd te zijn 

waar de gedeputeerde met betrekking tot het varend erfgoed mee komt. Voor spreker kan 

met een klein debat worden volstaan.  

 

De heer De Heer vindt een klein debat prima. Spreker is blij met de toezegging van het 

college over het varend erfgoed. Met betrekking tot het adoptieplan is de fractie het eens 

met de opmerking van D66 dat een integrale afweging belangrijk is en dat je niet eenzijdig 

belangenbehartiger moet worden. Spreker is het ook met de VVD eens dat twee rollen door 

elkaar kunnen gaan lopen. Het idee is echter niet om controleur van het provinciale beleid te 

zijn maar om op werkbezoek te gaan en een kijkje achter de schermen te krijgen. Spreker 

vindt dit wel wat anders dan een gesprek met de directeuren van de musea wat als 

alternatief werd aangedragen. Spreker meent dat een dergelijk gesprek samen met GS zou 

moeten worden gevoerd. Het krijgen van een kijkje achter de schermen en op verkenning 
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gaan hoeft geen concurrentie op te leveren. De ChristenUnie pleit ervoor om te adopteren 

en gestructureerd op werkbezoek te gaan, en wellicht met bijvoorbeeld twee fracties samen. 

Spreker denkt nog even na over het woord ambassadeur omdat als dat belangenbehartiging 

oproept er een ander woord verzonnen moet worden.  

Mevrouw Vrielink stelt voor om dit met een subgroepje uit te werken en het dan aan de 

Staten voor te leggen. 

De heer De Heer vindt dat een prima idee.  

 

De heer Kamp geeft aan zich te zullen laten verrassen met betrekking tot de uitwerking door 

het subgroepje. Er moet nog wel wat helderheid komen over wat het plan behelst. 

Met betrekking tot het voorstel van de VVD is spreker verrast door het antwoord van de 

gedeputeerde omdat het volgens spreker altijd zo is dat als er aanvullende middelen worden 

gevraagd, dit in de Kadernota of de begroting wordt verwerkt. Spreker vraagt waarom dit nu 

specifiek benoemd moet worden bij dit voorstel. Daarnaast meent spreker dat voor de 

musea helder moet zijn wat zij op de lange termijn kunnen verwachten van Provinciale 

Staten. Gevraagd wordt waarom het college het voorstel van de VVD wil overnemen.  

Er kan met een klein debat worden volstaan.  

 

Mevrouw Vrielink geeft aan dat een klein debat prima is. Spreker vindt het fijn om te horen 

dat de gedeputeerde hetzelfde beeld van inclusie heeft als GroenLinks, dat iedereen zich 

moet kunnen vinden in wat er wordt getoond en dit ook begrijpt. 

 

De heer Dinklo meent dat het juist mooi is als je een museum binnenkomt en het eerst niet 

begrijpt en daarna wel. Met betrekking tot het financiële voorstel van de VVD is spreker het 

eens met de heer Kamp dat er dekking wordt gezocht bij de begroting.  

Spreker wacht het voorstel van de ChristenUnie af.  

De fractie vreest dat de exploitatiesubsidie van de streekmusea ook structureel gaat worden 

over een aantal jaar.  

Spreker wenst een normaal debat in de Staten te voeren.  

 

De voorzitter stelt vast dat de Lijst Bittich niet het woord wil in de tweede termijn. 

 

Mevrouw d’Hondt geeft aan dat een klein debat voldoende is. Spreker vindt het een goed 

idee om in een kleine groep het adoptieplan te vormen maar het lijkt zo wel erg 

bureaucratisch te worden en spreker roept haar collega’s op om gewoon op werkbezoek te 

gaan. Dan hoef je je geen zorgen te maken over belangenverstrengeling en cultuur is goed 

voor je en ook voor de rol als Statenlid.  

 

Mevrouw Jager meent dat dit punt in een klein debat kan worden besproken. 

 

De heer Van Déun meent dat het voorstel van de ChristenUnie verwachtingen schept die 

niet waargemaakt kunnen worden en in strijd is met de controlerende functie. De fractie is 

echter altijd bereid om naar een goed voorstel te kijken.  
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De vraag over het woord streekmuseum dat volgens de PVV niet alles dekt is nog niet 

beantwoord. Spreker kwam met de suggestie om het lokale of regionale musea te noemen.  

Spreker is het eens dat de partijen het oneens zijn over inclusie, maar dit is niet het moment 

om dat te bespreken.  

Wat de PVV betreft kan het een klein debat worden. 

 

De heer Eggermont is blij dat de gedeputeerde met betrekking tot het varend erfgoed nu 

met meer komt dan alleen een brief. Daarmee zijn de zorgen van de SP weggenomen. De 

fractie vindt het goed dat de gedeputeerde het voorstel van de VVD ten aanzien van de 

financiering heeft overgenomen. Er kan met een klein debat worden volstaan.  

 

De heer Van den Dikkenberg geeft aan de visie op varend erfgoed tegemoet te zien. Een 

klein debat in de Staten is voldoende om het standpunt van de SGP toe te lichten.  

 

De voorzitter deelt mee dat 50PLUS geen behoefte heeft aan een tweede termijn. 

 

De heer Kocken geeft aan nog na te denken of de VVD met een motie komt ten aanzien van 

de betrokkenheid van het MBO, hogescholen en universiteiten. De gedeputeerde wordt 

bedankt voor het toezeggen van een erratum, dat brengt Provinciale Staten echt in positie 

om de afweging te maken bij de Kadernota.  

Een klein debat is prima. 

 

Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat het voorstel van de VVD bij een aantal voorstellen 

van het college terugkomt. Het college vindt de formulering van de heer Kocken heel zuiver, 

dat het ingebracht mag worden en dat er bij de Kadernota een besluit over wordt genomen. 

Als er bij de Kadernota een besluit wordt genomen is dat voor de gedeputeerde wel een 

signaal dat het mee wordt genomen naar de begroting waar er dan een definitieve klap op 

wordt gegeven. Als de Statenleden zich positief uiten bij de Kadernota over dit voorstel zal 

hij wel al de voorbereidingen opstarten om vanaf 2022 wat te kunnen gaan doen. Uit het 

bestaande budget is geld vrijgemaakt voor voorbereidingen in 2021.  

Met betrekking tot de definitie merkt de gedeputeerde op dat de een zich een stadsmuseum 

noemt en de ander een streekmuseum. De gedeputeerde vindt het het meest belangrijk dat 

de exposities gaan over het verhaal van de stad en van de omgeving. Dat kan zijn hoe een 

wijk zich verbreed heeft naar een grotere stad of de regio. Het dus veel meer om het 

verhaal, de geschiedenis en de inwoners. In de regeling zullen de regels verder uitgewerkt 

worden zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de cofinanciering en zal geduid worden 

wanneer je in aanmerking kunt komen voor een subsidie. De opmerking van de heer Van 

Déun zal meegenomen worden zodat dat deze duidelijkheid ook in de regeling terechtkomt.  

 

De voorzitter concludeert dat een klein debat in de Staten volstaat.  

De heer Dinklo geeft aan dat een klein debat in een termijn wordt gevoerd, en dat er dan 

dus geen mogelijkheid meer is om op de gedeputeerde te reageren. 

De voorzitter geeft aan de heer Dinklo die mogelijkheid heeft gehad in dit debat en dat de 

meerderheid de voorkeur geeft aan een klein debat.  



33 
 

2.4 SB concept werkprogramma Participatie voor en door de provincie  

De voorzitter licht toe dat dit punt ter bespreking staat geagendeerd omdat het is 

opgewaardeerd op verzoek van de PvdA en mede is ingediend door D66 en GroenLinks. De 

voorzitter vraagt of een van de fracties nog een toelichting wil geven op dit punt.  

 

Mevrouw d’Hondt stelt dat het gemakkelijk is om te vertellen dat er iets fout is maar wil 

meegeven dat het stuk beter zou kunnen door in de uitwerking een aantal dingen mee te 

nemen. Het stuk hinkt op twee gedachten en spreker ontleent het onderscheid aan een 

scriptie van mevrouw Boelhouwer in 2015 heeft geschreven en die spreker heeft gelezen. Er 

wordt daarin gesteld dat er twee visies zijn op participatie. De ene is een instrumentele visie 

van hoe het draagvlak van het beleid vergroot kan worden en de andere is een meer 

substantiële visie op de democratie over hoe burgers meer macht gegeven kunnen worden 

en hoe ze meer zelfstandig mee kunnen doen in de democratie. In de vier sporen die spreker 

leest gaat het eerste spoor meer over de instrumentele aspecten van participatie en het 

tweede spoor, over de burgerinitiatieven gaat meer over de substantiële visie. Bij de 

substantiële visie bekruipt spreker het gevoel of de provincie wel de juiste overheidslaag is 

om dit allemaal te gaan doen. Spreker vraagt of mensen er bij de haren bijgesleept moeten 

worden om hun mening te geven over het provinciale beleid en of dit niet beter overgelaten 

kan worden aan gemeenten of het Rijk, zodat de provincie zich kan richten op het eerste 

spoor waarbij mensen goed de gelegenheid worden gegeven om hun mening te laten horen 

over alleen de dingen die hen echt raken. Spreker vraagt zich af of mensen er wel op zitten 

te wachten om overal over mee te praten. Als er bijvoorbeeld een spoortunnel in 

Maarsbergen wordt aangelegd is het goed om de stappen van te voren duidelijk te maken 

om ervoor te zorgen dat iedereen daar op een juiste manier aan kan deelnemen. Het is 

belangrijk dat de verwachtingen goed zijn en dat niet alleen de hoog opgeleide usual 

suspects aan tafel komen, maar iedereen. Daar zou volgens spreker de provincie haar 

krachten op moeten inzetten. Spreker vraagt of de participatieladder uit de bijlagen gehaald 

kan worden.  

 

Gedeputeerde Schaddelee vindt dit een mooie uiteenzetting van mevrouw d’Hondt die 

aansluit bij de sessie die een paar maanden geleden is gehouden met onder andere Menno 

Hurenkamp. Deze sessie heeft wel wat in beweging gebracht en de gedeputeerde vindt het 

goed dat mevrouw d’Hondt teruggrijpt op het gedegen werk van mevrouw Boelhouwer waar 

de gedeputeerde, toen als Statenlid ook voor geïnterviewd is. Het is goed om te constateren 

dat je verschillende rollen hebt en dat het goed is dat de provincie niet alleen de keuze 

maakt om in te zetten op het instrumentele of the right to challenge of initiatiefvoorstellen 

die uit de samenleving komen. De gedeputeerde meent dat de provincie zo veel mogelijk per 

onderwerp, als een tunnel bij Maarsbergen of een fietspad bij Kockengen, moet kijken hoe 

een probleem tot een oplossing gebracht kan worden op een manier waarop de 

betrokkenen zo goed mogelijk betrokken zijn. Soms zal dat bij 20 huizen aanbellen zijn 

omdat zij bovenop het probleem zitten en soms zal het net wat breder uitgegooid moeten 

worden. Dat is ook de manier waarop naar het werkprogramma gekeken zou moeten 

worden. Normaal gesproken komt de provincie eerst met een visie en wordt dan op basis 

van die visie een werkprogramma uitgewerkt. In dit geval is gezegd dat de provincie al jaren 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/SB-Concept-werkprogramma-Participatie-voor-en-door-de-provincie-Utrecht-2021BEM90
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bezig is met verschillende vormen van participatie maar liet men de collega’s daar een 

beetje in zwemmen. Er is nu eerst met het werkprogramma te komen om te laten zien wat 

de provincie allemaal al doet, wat er de afgelopen jaren is gedaan rondom participatie en 

hoe collega’s in de provincie een handreiking gedaan kunnen worden over hoe zij op dit 

gebied aan de slag kunnen gaan. Daar zijn bijlagen aan toegevoegd die instrumenten 

bevatten die niet per se aanbevolen worden, maar die de afgelopen jaren zijn gebruikt. Dat 

is de reden dat daar ook de participatieladder is bijgevoegd. De provincie is de 

participatieladder gaan gebruiken als schema om burgers te betrekken terwijl deze vanuit 

een heel andere invalshoek bedoeld was. De participatieladder is in het verleden door een 

aantal trainees gebruikt om te kijken of deze gekanteld kan worden om het wel op een 

goede manier toe te passen. Dat de participatieladder bij de bijlagen zit wil niet zeggen dat 

er in volle vaart vooruit gegaan mee gegaan moet worden maar meer dat het een van de 

bloemen in het boeket is. De komende maanden gaan GS en PS met elkaar over de visie in 

gesprek over dit onderwerp en dan zal ook aan de orde komen of de provincie wel iets kan 

met de participatieladder of dat het niet past. Dan komen ook de interessante vragen die 

mevrouw d’Hondt toevoegde ter sprake. De gedeputeerde meent dat het werkprogramma 

bedoeld is als praktische toolkit voor de provinciale medewerkers en gaan GS en PS de 

komende maanden een proces afmaken om tot een participatievisie te komen die op een 

goede manier richting geeft.  

 

De voorzitter geeft aan dat dit een opstap is naar de participatievisie waar de Staten later 

nog over komt te spreken. De voorzitter vraagt of de PvdA, D66 of GroenLinks nog het woord 

wil over dit onderwerp. 

 

Mevrouw d’Hondt dankt de gedeputeerde voor de toelichting en hoop dat de gedeputeerde 

haar opmerkingen mee wil nemen in de visie omdat anders het debat over twee maanden 

overgedaan zal worden. Spreker hoopt met haar inbreng al wat richting te hebben gegeven.  

Mevrouw Veen feliciteert de gedeputeerde en vraagt de gedeputeerde om nog eens goed te 

kijken naar de jongerenparticipatie in het stuk. Daar staat een lijst over wat er gebeurd zou 

zijn maar dit zijn met name bezoekjes aan het Provinciehuis en één inspraaksessie. Als hier 

verder over gesproken wordt zal spreker hier in elk geval wat van vinden. 

 

De heer Kocken geeft aan dat er al lang over dit onderwerp wordt gesproken en dat de VVD 

het belangrijker vindt dat er mee aan de slag gegaan wordt. Daarom was de VVD ook blij dat 

dit al is vastgesteld door GS. Het is een goed programmaplan waar praktisch mee gewerkt 

kan worden. Voor de VVD is het het belangrijkste dat de provincie openstaat voor 

initiatieven van inwoners en ondernemers die misschien niet helemaal of helemaal niet in 

het provinciale beleid passen, waarbij gekeken wordt wat de provincie daar mee kan en het 

goede gesprek erover aan gaat. Het is positief dat er in het stuk wordt ingegaan op de 

verschillende behoeften die er onder mensen leeft en het college wordt opgeroepen er 

rekening mee te houden dat heel veel mensen overdag werken. 

 

De heer Van den Dikkenberg dankt de fracties die dit punt geagendeerd hebben. De fractie 

vond het vreemd dat er ooit over een participatieplan is gesproken, dat was niet de meest 
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positieve bespreking, en dat dit opeens als programmaplan op de agenda stond. Spreker 

heeft van de gedeputeerde begrepen dat er nog een definitief stuk komt over de 

participatievisie. Spreker is het eens met de punten die mevrouw d’Hondt inbracht en kijkt 

uit naar de bespreking van de participatievisie.  

 

De voorzitter geeft aan hiermee de behandeling van agendapunt 2.4 af te sluiten. 

 

2.5  Schorsing 

De voorzitter schorst de vergadering om 12.42 uur.  

 

2.6  Heropening 

De voorzitter heropent de vergadering om 15.30 uur. Er zijn nog twee Statenvoorstellen te 

bespreken met gedeputeerde Strijk. De voorzitter heeft voor de spreekvolgorde opnieuw 

geloot en deze middag zal er worden begonnen bij GroenLinks en dan worden alfabetisch de 

fracties afgegaan waarbij geëindigd wordt bij D66. De Statenvoorstellen zullen beide in twee 

termijnen worden behandeld. Het streven van de voorzitter is om de vergadering uiterlijk 

om 18.00 uur te sluiten.  

 

2.7 SV Visie digitale dienstverlening provincie Utrecht  

Mevrouw Boelhouwer meent dat het voorstel een helder verhaal is. Digitaal is prima maar er 

zijn ook mensen die de telefoon willen pakken of een brief willen schrijven en gevraagd 

wordt hoe hier op termijn mee omgegaan wordt als de digitale loketfunctie volledig werkt.  

Spreker vraagt of er meegedacht is door een organisatie die inclusiviteit hoog in het vaandel 

heeft zoals Ieder(in) en of er is nagedacht over mensen die niet goed kunnen lezen of horen.  

Het feit dat alles gearchiveerd moet worden stelt eisen aan de bedrijfsvoering en gevraagd 

hoe dit wordt meegenomen bij het verbeterprogramma organisatie.  

 

De heer Dinklo stelt dat er wordt gesproken over de wet Digitale toegankelijkheid waar de 

websites aan moeten voldoen. Als de provincie daar aan voldoet kan iedereen met een 

beperking toegang krijgen tot de websites. Voor JA21 is dat ook zeer belangrijk.  

Mevrouw Boelhouwer geeft aan dat voldoen aan de wet één ding is en dat er zaken worden 

afgevinkt maar wil de gedeputeerde hier ook graag wat over horen zeggen. 

De heer Dinklo vindt het goed dat er wordt nagedacht over digitale dienstverlening maar 

vindt het ook een oud voorstel omdat het los wordt gezet van de totale democratische 

vernieuwing. Digitale dienstverlening maakt onderdeel uit van de totale dienstverlening en 

daarom zou dit niet een apart Statenvoorstel moeten zijn. Dienstverlening moet 

aangeboden worden op de manier die het best past en tegenwoordig is dat vaak digitaal. De 

fractie zou dan ook liever een integrale kijk op de dienstverlening willen zien, de gehele 

organisatie zou ingericht moeten worden op de nieuwe digitale tijd en de digitale 

dienstverlening die daarin wordt aangeboden vloeit daar uit voort. De gedeputeerde wordt 

gevraagd te reflecteren of de provincie hier niet te vroeg mee komt en of dit geen onderdeel 

zou moeten zijn van alle programma's. De fractie is er overigens wel voorstander van dat dit 

gaat gebeuren.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/15:30/SV-Visie-digitale-dienstverlening-provincie-Utrecht-2021BEM76-tijdsindicatie-15-30-16-30


36 
 

Op pagina 3 staat dat verwezen wordt naar de wet Digitale overheid. Spreker neemt aan dat 

de gedeputeerde weet dat deze wet in de Eerste Kamer terugverwezen is naar de Tweede 

Kamer en dat de wet nog niet is goedgekeurd. In de wet staan punten die JA21 belangrijk 

vindt met betrekking tot digitale dienstverlening zoals Privacy by design dat altijd 

meegenomen moet worden, open source dat meegenomen moet worden en de fractie wil 

dat bij de digitalisering van de provincie geen gebruik wordt gemaakt van software of 

bedrijven die data verhandelen als belangrijk onderdeel van hun business model hebben. 

 

De voorzitter stelt vast dat de Lijst Bittich geen inbreng heeft op dit onderwerp. 

 

Mevrouw Jager geeft aan geen bijdrage te hebben op dit onderwerp.  

 

De heer Dercksen stelt dat de informatie van de provincie voor iedereen te begrijpen is en 

vraagt of dat straks ook voor de Statenvoorstellen geldt. Het houden aan de wettelijke eisen 

was vanaf het begin af aan de bedoeling meent spreker. Spreker vraagt waar dit voorstel 

vandaan komt en waarom het een separaat voorstel is omdat spreker meent dat de 

provincie zich altijd aan de wet moet houden. Spreker weet dat de Archiefwet altijd een 

zorgenkindje is geweest en dat de provincie andere wettelijke regelingen ook niet altijd heel 

zorgvuldig heeft uitgevoerd. Spreker vraagt waar het geld van twee keer 90.000 euro precies 

naar toe gaat en of dit een persoon is die dit gaat monitoren, bijhouden en aanpassen. 

 

De heer Eggermont is het met de heer Dinklo eens dat dit onderdeel hoort te zijn van de 

gehele dienstverlening. Spreker wil er op wijzen dat soms te gemakkelijk wordt gedacht dat 

als alles digitaal aangeboden wordt, het allemaal wel goedkomt. Het risico is dat groepen 

mensen uitgesloten worden.  

Spreker vraagt extra aandacht voor de archivering. De afgelopen tijd is bij verschillende 

overheidsinstanties te zien geweest dat ze digitaal niet altijd doorhebben wat noodzakelijk is 

met bijvoorbeeld het weggooien van mailboxen. Spreker ziet in het plan niet terug dat hier 

extra aandacht voor is. Spreker vraagt hier aandacht voor om het bewustzijn sterker te 

krijgen dat archivering, ook bij digitaal, echt noodzakelijk is. De SP wil graag dat dingen 

digitaal ontsloten worden maar wil ook opkomen voor het recht van mensen om ook op 

andere manieren hun vraag te kunnen stellen. Spreker zou van de gedeputeerde bevestigd 

willen hebben dat dat recht blijft bestaan. 

 

De heer Van den Dikkenberg vindt het knap als je over dit voorstel politiek kunt verschillen. 

Het zijn vooral open deuren en spreker begrijpt dat je dit met een Statenvoorstel 

gemakkelijker concernbreed kunt wegzetten. De fractie zal het voorstel steunen en meent 

dat dit zonder debat kan. Het is echter wel een mijlpaal omdat de weg naar digitalisering zich 

snel ontwikkelt. Spreker vindt de opmerkingen van SP en GroenLinks over de 

toegankelijkheid terecht. Mark Rutte heeft laatst aangegeven dat er misschien een club 

moet komen tussen het kabinet en de Tweede Kamer om de overheid weer een gezicht te 

geven en spreker wil de waarschuwing meegeven dat digitalisering er niet toe mag leiden 

dat Utrecht geen gezicht meer heeft. Het is ook belangrijk om persoonlijk te blijven.  
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De voorzitter stelt vast dat de fractie van 50PLUS geen behoefte heeft om het woord te 

voeren. 

 

De heer De Brey geeft aan dat, ook met het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat is 

geweest, voor de schrijvers van het stuk duidelijk is wat moet worden opgeleverd maar dat 

de paragraaf resultaten wellicht wat strakker geformuleerd zou kunnen worden zodat de 

Staten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren.  

 

De voorzitter stelt vast dat het CDA geen inbreng heeft over dit onderwerp.   

 

Mevrouw Rikkoert wenst te benadrukken dat alles toegankelijk blijft voor mensen die 

minder digitaal vaardig zijn en dat alles wat digitaal wordt aangeboden wordt ook voor 

mensen met een beperking te volgen is. Gevraagd wordt in hoeverre de mensen op de 

werkvloer rekening houden met de begrijpelijkheid van alles wat wordt aangeleverd.  

 

De heer De Droog geeft aan bij veel sprekers te kunnen aansluiten. Het stuk lezend komt de 

verleiding op om na te denken over de ethiek van data en de onderliggende 

digitaliseringsprocessen. De datagedreven organisatie is als een concernbrede opgave 

opgenomen in de doelenboom, maar dat staat hier expliciet niet en gevraagd wordt of dit op 

een ander moment nog besproken wordt. Spreker meent dat het stuk zonder debat 

behandeld kan worden.  

 

De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Strijk voor een reactie op de opmerkingen 

in de eerste termijn.  

 

Gedeputeerde Strijk wil starten met de vraag waarom dit stuk er ligt en welke open deuren 

hij opentrapt met dit stuk. Toch is het belangrijk om hier op visieniveau uitspraken over te 

doen. Zo is gevraagd of iemand die niet digitaal vaardig is ook een vraag kan stellen of 

informatie kan krijgen. Als je nadenkt over het vormgeven van informatiestromen moet er 

daarom ook iets gezegd worden over mensen die dat digitaal niet kunnen. Het college ziet 

dat digitalisering steeds verder gaat en wil daar als moderne overheid aan meedoen. In de 

besluitpunten wordt bij punt b. expliciet gemaakt dat voor mensen die digitaal minder 

vaardig zijn een alternatief wordt geboden en dat is een belangrijk kader dat de Staten aan 

het college meegeven.  

Het is logisch dat de provincie zich aan de wet houdt maar het wetgevend kader verandert 

momenteel. De wet Digitale overheid komt eraan en daar kunnen zaken in staan die effect 

hebben op de provincie. Het hoofduitgangspunt is dat de dienstverlening digitaal wordt. De 

hoofdlijn is ‘digitaal, tenzij’. Daarbij moet geborgd worden dat iemand die die vaardigheid 

niet heeft ook aan de informatiestromen kan komen. Dat is de reden waarom dit wordt 

gedaan en daarnaast hebben de Staten het college die opdracht gegeven. De vorige 

Provinciale Staten hebben het college de opdracht gegeven om met een visie te komen op 

de digitale dienstverlening.  
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Er zal altijd een alternatieve mogelijkheid zijn, maar de voorkeur is om te digitaliseren. 

Digitaal reageren wordt een onderdeel van de processen maar er blijft een mogelijkheid 

voor mensen die dat niet kunnen.  

De toetsing naar tevredenheid van gebruikers is een onderdeel van de visie. Dit zal ook in de 

jaarrapportage terugkomen. Er zal actief feedback worden opgehaald op wat de provincie 

doet.  

Als er een digitaal loket geopend wordt, zal meteen gekeken worden naar de processen. Dat 

geldt zowel voor subsidies als bij alle typen meldingen die de provincie binnenkrijgt. Dit zal 

worden geïntegreerd in de processen zodat het gemakkelijker en efficiënter loopt en daar 

hoort ook de archivering bij. Het programma Slim city bestaat uit vijf lijnen op de ICT. De 

eerste is het ervoor zorgen dat de digitale dossiers op orde zijn. Er zijn op dit moment 4,2 

miljoen digitale dossiers waarvan een derde voor eeuwig bewaard moet worden. Het blijven 

nadenken over hoe dit ontsloten moet blijven worden is punt een. Punt twee is 

informatieveiligheid en privacy. Daar zitten ook de ethische vragen in. Daarnaast is het 

ondersteunen aan maatschappelijke opgaven en de vijfde is de digitale dienstverlening. Elke 

drie maanden wordt over deze vijf zaken gerapporteerd.  

De gedeputeerde is het met de heer Dinklo eens dat dienstverlening als een geheel bezien 

moet worden en dat het gaat om hoe de provincie goed gevonden wordt en dat er snel en 

adequaat op vragen wordt gereageerd. Een hoofdlijn is wel dat de provincie dit veel verder 

wil digitaliseren.  

De wet Digitale overheid is cruciaal voor de manier waarop de provincie het uitvoert. De 

afspraken die vanuit de wet komen zullen meegenomen moeten worden in de uitvoering. 

Dat is een continu proces omdat de gedeputeerde niet uitsluit dat er over een aantal jaar 

weer een ander wettelijk kader zal komen.  

Het punt van het geen zaken doen met bedrijven die data anders behandelen dan dat 

provincie vindt is onderdeel van het spoor informatieveiligheid. Met iedereen met wie de 

provincie tot gegevensuitwisseling komt moeten er afspraken gemaakt worden over hoe er 

met gegevens om moet worden gegaan. Dit is op dit moment onvoldoende en de provincie 

is het been nog aan het bijtrekken. Er wordt nu aan gewerkt om dit te borgen.  

Richting de heer Eggermont merkt de gedeputeerde op dat de digitalisering ‘ja, tenzij’ wordt, 

maar dat altijd wordt geborgd dat iemand die dat niet kan, ook meekan, en dat staat in 

besluitpunt 1.b.  

De gedeputeerde heeft geen hele strakke planning van wanneer alle processen digitaal zijn. 

Dat is gezien de veelheid aan vragen in de organisatie op dit moment ook niet dienstbaar. In 

het stuk staat dat begonnen wordt met de processen waar de buitenwereld het meest baat 

bij heeft of de impact die het heeft voor de eigen organisatie. In de jaarstukken zal worden 

gerapporteerd welke processen zijn gedigitaliseerd. De indicator die wordt toegevoegd zegt 

iets over de tevredenheid van de gebruiker en dit zal ook jaarlijks, en nu driemaandelijks 

worden gerapporteerd. 

 

De heer Eggermont heeft aandacht gevraagd voor de archivering. Dit kan ook in de andere 

vier lijnen vallen maar dan ziet spreker dat graag een keer terug in een rapportage daarover. 

Gedeputeerde Strijk geeft aan de vijf lijnen te hebben geschetst en dat het digitaal 

archiveren in een andere lijn zit. Over de voortgang wordt elk kwartaal gerapporteerd. 
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De heer Dercksen geeft aan te hebben gevraagd waar de kosten in gaan zitten. Dit ook 

omdat ze maar voor twee jaar worden aangevraagd.  

Gedeputeerde Strijk antwoordt gedurende twee jaar een impuls te willen geven aan de 

projecten die gaan lopen om processen te digitaliseren. Daar is een projectleider voor nodig 

en daarnaast gaat het geld naar het monitoren van de klanttevredenheid.  

 

De voorzitter opent de tweede termijn en geeft aan te beginnen bij GroenLinks. Partijen die 

later aansluiten kunnen alsnog hun vragen stellen. 

 

Mevrouw Boelhouwer geeft aan tevreden te zijn met de beantwoording en meent dat dit 

een hamerstuk kan zijn. 

De voorzitter geeft aan dat het fijn is als de fracties aangeven wat voor debatsoort zij zich 

voorstellen in de Statenvergadering.  

 

De heer Dinklo is blij dat de gedeputeerde ook vindt dat dit een integraal onderdeel moet 

zijn van de totale dienstverlening. Spreker wist niet dat de vraag uit de vorige periode kwam 

en had liever gezien dat dit in de vijf lijnen zou zijn meegenomen. Dit kan een hamerstuk zijn 

als de Staten bij de kwartaalrapportages jun controlerende taak goed uit kunnen voeren.  

 

Mevrouw Lejeune geeft aan geen aanvullende vragen te hebben en stelt dat dit als een 

hamerstuk behandeld kan worden. 

 

De voorzitter geeft aan dat de PvdD geen woordvoering had in de eerste termijn en er van 

uit te gaan dat dat ook voor de tweede termijn geldt.  

 

De heer Dercksen snapt dat er een impuls gegeven moet worden en dat dat nu meer kost 

dan in de toekomst. Spreker vraagt, omdat er ook een post monitoring bij zit, of er na twee 

jaar gestopt wordt met de monitoring. Spreker meent dat het stuk als hamerstuk behandeld 

kan worden.  

 

De heer Eggermont vond het gegeven dat Statenleden al in de eerste termijn zeiden dat ze 

het een hamerstuk vonden wat voorbarig. Spreker blijft huiverig bij de opmerking van de 

gedeputeerde die zei ‘digitaal, tenzij’. In het Statenvoorstel wordt echter wel gesteld dat er 

een alternatief wordt geboden, ook voor hen die niet willen. Spreker is daar blij mee en zal 

de organisatie daar kritisch op bekijken. Voor de SP kan dit ook een hamerstuk zijn. 

 

De voorzitter deelt mee dat de SGP heeft aangegeven dat dit een hamerstuk kan zijn. 

50PLUS is niet aanwezig en de heer de Brey heeft aangegeven geen vragen meer te hebben 

en dat het een hamerstuk mag zijn. Ook mevrouw Welschen heeft aangegeven geen tweede 

termijn te willen en dat het een hamerstuk mag zijn en dat geldt ook voor mevrouw Rikkoert 

en de heer De Droog.  
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Gedeputeerde Strijk geeft aan ook in 2024 en 2025 aan de gebruikers te willen vragen hoe zij 

de digitale dienstverlening ervaren maar dat daar geen apart budget voor is gereserveerd. Er 

wordt nu projectmatig een impuls gegeven aan het digitaliseren en vanaf 2023 zal dit uit het 

bestaande budget moeten komen. Het wordt een indicator in de Jaarrekeningsstukken en er 

zal steeds worden gerapporteerd over de tevredenheid.  

 

De voorzitter deelt mee dat de meerderheid dit als hamerstuk in de vergadering van 

Provinciale Staten wil zien.  

 

2.8 SV  Cofinanciering storting participatiefonds ROM Regio Utrecht en innovatiegelden 

Kansen voor West 

De voorzitter deelt mee dat de bespreking plaatsvindt in twee termijnen en dat begonnen 

wordt bij GroenLinks. 

 

De heer Van Wijk geeft aan dat de provincie een jaar onderweg is met de ROM, waarin 

afspraken zijn gemaakt over een eerste en een tweede storting. Het lijkt alsof deze storting 

van 8 miljoen euro een extra storting is die er tussendoor komt. Als dit de tweede storting 

betreft gaat het alleen over de 2 miljoen euro die uit het COVID-fonds moet komen. Dit 

bedrag voor een heel klein deel van de ondernemingen vindt spreker wat fors. De aanname 

wordt gedaan dat 25% al weerstandsvermogen moet worden opgenomen en spreker leest 

niet wanneer dit herijkt wordt. Spreker vraagt of als blijkt dat dit geld niet nodig is, het terug 

gaat naar het COVID-fonds. De Staten weten op dit moment niet hoe de ROM werkt. Er is te 

zien dat er aanvragen zijn en dat men zich houdt aan de REA. Dit komt er nu tussendoor en 

spreker is daar nog wel een beetje kritisch over. Spreker vraagt wat het besluit is van de 

gemeente Amersfoort.  

 

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

 

Mevrouw Lejeune geeft aan de enige aanwezige te zijn van de fractie en niet in dit 

onderwerp thuis te zijn. Omdat er geen opmerkingen zijn gekomen van haar fractieleden 

neemt spreker aan dat er geen vragen zijn over dit onderwerp. Voor nu is er geen 

woordvoering maar spreker kan daar later op terugkomen.  

 

De voorzitter deelt mee dat de PvdD heeft aangegeven geen bijdrage te hebben op dit 

onderwerp.  

 

De heer Dercksen geeft aan dat de voorzitter geen idee heeft met welke weerzin spreker dit 

soort stukken leest. De overheid wordt steeds groter en zou een redmiddel zijn voor elk 

onderwerp terwijl de overheid in veel gevallen juist het probleem is. Spreker leest dat 

banken niet willen financieren terwijl bij de ECB het geld ondertussen gratis is om dat 

Nederland de faaleuro is ingerommeld. Het geld komt uit een coronafonds waarbij 

Nederland 43 miljard bijdraagt aan de EU, waar een paar pepernoten voor terug komen. Het 

geld gaat naar circulair en brede welvaart en morgen heeft de woke-sector weer een nieuwe 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/15:30/SV-Cofinanciering-storting-participatiefonds-ROM-Regio-Utrecht-en-innovatiegelden-Kansen-voor-West-2021BEM82-tijdsindicatie-16-45-18-00-uur
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/15:30/SV-Cofinanciering-storting-participatiefonds-ROM-Regio-Utrecht-en-innovatiegelden-Kansen-voor-West-2021BEM82-tijdsindicatie-16-45-18-00-uur
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vocabulaire bedacht. Spreker vindt het verschrikkelijk om hier door heen te akkeren omdat 

de hobby’s altijd hetzelfde zijn. 

 

De heer Bart stelt dat net als de hobby’s waarschijnlijk ook de interrupties hetzelfde zijn. De 

heer Dercksen stelden dat er te weinig terugkomt vanuit de EU en spreker vraagt waarom 

Nederland geen voorstel heeft ingediend waardoor er nu minder fondsen terugkomen uit de 

EU.  

De heer Dercksen geeft aan dat het probleem is dat er te veel geld naar de EU wordt 

gestuurd. De fractie heeft recentelijk gevraagd hoeveel geld het kost om een apparaat aan 

de praat te houden om bij allerlei subsidieprojecten aangehaakt te blijven. Spreker meent 

dat de heer Bart doelt op het gegeven dat de overheid te laks is geweest om iets uit de pot 

van 6 miljard voor corona te halen. Nederland is de grootste netto betaler aan de EU en het 

wordt steeds erger. Er is nu in een gemeenschappelijke lening gestapt waarbij duidelijk is dat 

in Italië een deel van het geld bij de maffia terechtkomt.  

De heer Bart geeft aan dat Nederland geen voorstel heeft ingediend, deels omdat Nederland 

niet bereid is om te kijken naar het eigen belastingsysteem waardoor jaarlijks 

belastingopbrengsten misgelopen worden. Spreker vindt het een goed idee dat de rijksten 

hun deel betalen en dat Nederland daar niet aan meehelpt kan de landelijke overheid 

kwalijk genomen worden maar niet de provincie Utrecht. Het lijkt spreker logisch dat de 

provincie Utrecht gebruik maakt van de Europese fondsen die beschikbaar zijn. De heer 

Dercksen zegt vaak er voor de ondernemers in Utrecht te willen zijn en het lijkt spreker dan 

ook handig om het Europese geld beschikbaar te laten zijn voor de ondernemers in Utrecht.  

De heer Dercksen geeft aan al wat langer in de Staten te zitten en herinnert zich dat de 

eerste motie die is aangenomen was om zoveel mogelijk subsidie uit de EU terug te halen 

naar Nederland, in casu de provincie Utrecht. Spreker neemt het de provincie ook niet 

kwalijk dat er pogingen worden gedaan om zoveel mogelijk terug te halen, maar het systeem 

dat er zo veel geld naar toe wordt gebracht stuit spreker tegen de borst. Een ander punt is 

dat het altijd weer circulair, brede welvaart en energietransitie, dezelfde linkse hobby’s zijn 

die aan de lat staan om geld te ontvangen. 

Spreker vraagt zich af of de gerechtshoven in Finland en Duitsland nog roet in het eten 

kunnen gooien voor het coronasteunpakket. 

 

De heer De Droog vindt het jammer dat de heer Dercksen de zaken die D66 belangrijk vindt 

als links bestempelt.  

 

Mevrouw Welschen stelt dat de heer Dercksen met betrekking tot corona altijd vraagt 

waarom er niets voor de ondernemers wordt gedaan. Nu wordt er iets gedaan en spreker 

vraagt waarom de heer Dercksen waarom hij nu zo reageert.  

De heer Dercksen stelt dat zijn weerzin is opgewekt door het systeem van de EU. Er is voor 

23 miljard aan giften weggegeven en dit komt als strooigoed naar een aantal 

ondernemingen terug. Het is prima dat er wordt geprobeerd geld terug te halen maar dat 

komt altijd terug in de categorieën zonnepanelen en duurzame energie terug. Het zou 

prettig zijn om die kijk wat te verbreden. 
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De heer Eggermont stelt dat de heer De Droog gelijk heeft, en dat zegt spreker niet vaak, dat 

het onzin is om dit links te noemen. Voor de SP wordt in het voorstel niet helder genoeg 

waarom er terughoudendheid is bij private investeerders en wat de connectie met COVID is. 

De grootverdieners hebben de meeste winst gemaakt tijdens de crisis en wat het verband is 

tussen deze twee en waarom het logisch is om het uit het COVID-fonds te halen, is de fractie 

niet duidelijk. 

Spreker maakt complimenten voor de vragen die GroenLinks stelde met betrekking tot het 

meer risico lopen door de overheid. Het antwoord vond spreker wat minder. Als de provincie 

meer risico neemt is het belangrijk te voorkomen dat anderen met de lusten gaan lopen. 

Spreker begrijpt dat het risico voor de provincie groter wordt en snapt dan niet waarom 

hetzelfde percentage qua stortingen in het weerstandsvermogen gekozen wordt. 

 

De heer Van den Dikkenberg geeft aan het stuk wel te kunnen begrijpen en volgen maar stelt 

ook dat er nog geld in het participatiefonds zit. Er wordt aangegeven dat er een kans is om 

geld van buiten te krijgen en dat daarom de provincie ook maar mee moet doen. Dit terwijl 

de ROM nog niet op zwart zaad zit. Spreker meent dat de provincie niet altijd mee hoeft te 

doen. De gedeputeerde wordt gevraagd uit te leggen waarom hij geld wil lenen, om grote 

risico’s te lopen terwijl er nog geld in de ROM zit.  

 

De voorzitter stelt vast dat 50PLUS niet aanwezig is en dus ook geen inbreng heeft.  

 

De heer Kocken hoort bij de vragen van andere fracties vragen terug over de 

oprichtingsdiscussie over de ROM. Het woord evaluatie van de heer Van Wijk bracht spreker 

terug naar de discussie die hij met de gedeputeerde heeft gehad en spreker is benieuwd 

naar de beantwoording van de gedeputeerde. 

Een aantal maanden geleden is er een informatiebijeenkomst geweest vanuit de ROM die 

vanuit de beleving van spreker vooral goed was voor de raadsleden. Het was wel goed om 

het enthousiasme mee te krijgen.  

Inhoudelijk gezien is het goed om Europese middelen binnen te halen, als deze door 

ondernemers gebruikt kunnen worden om hun bedrijf verder te helpen of banen te 

behouden. Het voordeel van een lening is dat als een deel van het geld niet wordt gebruikt, 

het teruggehaald kan worden en goed kan worden besteed.  

Op pagina 3 staat een stuk tekst over het risico en dat er rekening mee wordt gehouden dat 

de aandelen 25% in waarde verliezen, ook al dat het streven is dat de ROM 100% revolveert. 

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er een verlies zal zijn waarbij je in een subsidiediscussie 

komt en spreker vraagt hoe dat zich tot staatssteun verhoudt en de regels die daarvoor zijn. 

De gedeputeerde wordt gevraagd of dit goed geformuleerd is of dat dit moet worden 

herzien.  

Met deze redenering een beroep doen op de COVID-reserve is voor de VVD prima. De vraag 

is wel of het bedrag helemaal nodig is vanuit de COVID-reserve. Vorige week is met de 

gedeputeerde gesproken over de financiering van de circulaire economie en toen is 

aangegeven dat geld vrijvalt omdat de ROM er is. Daarom zou ook het bedrag voor 2021 in 

de begroting vrij kunnen vallen. Spreker vraagt of dat bedrag niet beter ingezet kan worden 

voor deze storting zodat de COVID-reserve voor andere goede doelen kan worden ingezet.  
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De heer Eggermont vraagt of de VVD een probleem heeft met hoe het er staat of met het 

principe dat er risico gelopen wordt.  

De heer Kocken antwoordt er geen probleem mee te hebben dat er risico gelopen wordt 

omdat het streven om 100% revolverend te zijn kan worden opgevangen door winsten die 

elders worden gemaakt. Echter als je accepteert dat er 25% waardevermindering is, dan kan 

kom je in een ander soort gesprek terecht. Dan wordt er 25% weggeven en dan is gewoon 

subsidie.  

De heer Eggermont meent dat dat het principe van risico’s en weerstandsvermogen is, er is 

altijd de mogelijkheid dat je een risico accepteert.  

De heer Kocken geeft aan niets tegen risico’s te hebben en stelt dat je bij het mogelijk 

optreden van risico’s maatregelen neemt. Als er nu al wordt geaccepteerd dat er een 

waardevermindering van 25% is, dan zit je echter op een andere lijn.  

 

Mevrouw Welschen geeft aan dat de ROM nieuw voor haar is. Het model van een ROM 

spreekt het CDA erg aan, zeker ook in deze tijd. Spreker is benieuwd naar de beantwoording 

van de vragen die zijn gesteld. Spreker meent dat het goed is om de mogelijkheid te pakken 

om mee te investeren in innovatieve bedrijven en projecten. Om deze coronacrisis uit te 

komen moet er groot gedacht worden en moeten kansen benut worden om te investeren in 

verdienmodellen van de toekomst. Dit zodat voor de toekomstige generaties ook hun 

welvaart zeker wordt gesteld. Het doel van het voorstel spreekt de fractie aan en spreker is 

benieuwd naar de beantwoording van de technische vragen.  

 

De heer Wolting meent, de discussies gehoord hebbende dat het tijd wordt om een cursus 

bankieren te organiseren. De ROM is net een paar maanden live en er wordt nu gevraagd om 

extra kapitaal te storten en de drijfveer is duidelijk; meer geld binnenhalen vanuit de EU of 

Den Haag. Of de ROM dit geld nodig heeft is echter niet duidelijk. Daar zou de fractie graag 

meer beeld van willen krijgen. Er wordt gevraagd om een risicoreserve van 25% en de fractie 

worstelt ermee om dit vanuit de COVID-reserves te halen. Daaruit blijkt ook dat het college 

op twee gedachten hinkt, er wordt vanuit gegaan dat je het geld kwijt bent omdat de te 

ondersteunen bedrijven zwaar getroffen zijn door COVID en dat er heel veel extra risico in 

zit. Dan is het logisch dat het uit de COVID-reserves komt. Echter, als je denkt dat het 

regulier financieren is zoals de ROM dat moet doen, dan is het niet logisch om dat te doen 

omdat het een lange termijninvestering is met het doel dat de ROM in lengte van jaren blijft 

bestaan.  

Ook wordt in het stuk niet duidelijk wat er gebeurt als het geld niet gebruikt wordt voor 

investeringen gerelateerd aan COVID. Gevraagd wordt of er dan geld terug betaald moeten 

worden aan Den Haag of Brussel. Spreker vraagt of er verplichtingen zitten aan het geld dat 

vanuit Den Haag of Brussel wordt gestort.  

 

De heer De Droog herkent veel terug in de inbreng van de ChristenUnie. Spreker vraagt of als 

er vanuit Brussel of Den Haag meer geld zou komen, er een grens zou zijn en welke 

argumenten er onder het besluit liggen.  
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De heer Bart geeft aan dat uit alle internationale cijfers blijkt dat hoe Nederland investeert 

om uit de crisis te komen niet heel toekomstgericht is. Uit de VN-database blijkt dat dit nul 

procent is. De partijen willen wel dat dat gebeurt en spreker vraagt hoe met de ROM ervoor 

wordt gezorgd dat het wel in die richting gaat.  

Een andere vraag is hoe ervoor gezorgd wordt dat het geld ook bij praktisch geschoolde 

mensen terecht komt. De fractie heeft eerder al gehoord van de gedeputeerde dat Utrecht 

een Yuppenprovincie wordt en dat partijen het erover eens zijn dat er een goed thuis 

geboden moet kunnen worden aan praktisch geschoolde mensen en dat daar voldoende 

werkgelegenheid voor moet zijn. Gevraagd wordt hoe daar met deze extra investering 

rekening mee gehouden wordt. Spreker sluit aan bij de vragen van de heer De Droog en 

vraagt of het mogelijk is om de gemeentebegrotingen niet extra onder druk te zetten. De 

gemeenten staan onder druk en geld dat in de ROM gaat, gaat af van andere doelen. Spreker 

is er voor om ondernemers te helpen in de transitie naar een duurzame economie maar de 

overheid heeft meer taken dan allen het ondersteunen van ondernemers. Er is een grens 

aan waar het geld aan wordt uitgegeven en spreker neemt aan dat de gedeputeerde dat met 

hem eens is. 

 

Mevrouw Lejeune geeft aan dat haar woordvoerders voldoende duidelijkheid hebben en 

geen verdere vragen hebben.  

 

Gedeputeerde Strijk stelt dat de heer Van Wijk de vraag heeft gesteld dat het college 

reageert omdat er een aanbod is vanuit Den Haag en dat wil matchen of dat het college dat 

ook autonoom wil. De gedeputeerde zegt eerlijk dat als er een bal voor het doel voorbij 

komt die hij gemakkelijk in kan koppen, dat dat ook een moment is om die bal in te koppen. 

Dat er een aanbod ligt vanuit De Haag is een feit en de gedeputeerde kopt de bal graag in 

omdat het past bij het beleid.  Het college ziet het versterken van het innovatieve vermogen 

van de provincie als een van de vier doelstellingen die de provincie stelt. De provincie had al 

geld gereserveerd voor een tweede storting in 2022. Nu is er de kans om dit nu al te doen. 

Daarbij speelt dat door corona jonge startende ondernemingen in financiële problemen 

kwamen. Reguliere bedrijven met jarenlange jaarrekeningen konden nog bij banken terecht 

maar starters niet. In de provincie Utrecht hebben 93 van de 200 bedrijven die het 

aanvroegen  gebruik kunnen maken van de corona-overbruggingsregeling. Deze bedrijven 

hebben 18,2 miljoen euro geleend en het risico ligt bij met ministerie van EZK. Deze COL-

regeling is maar voor twee tot drie jaar afgesloten. Dat betekent deze ondernemers volgend 

jaar moeten herfinancieren. Het college voorziet daarom dat er komend jaar een groot 

verzoek zal komen om de jonge starters te helpen. Het college denkt in te kunnen stappen 

met eigen vermogen en aandelen kan vragen. Als deze aandelen meer waard worden is dat 

de winst die de ROM maakt.  

De risico-inschatting verandert niet veel omdat de COL-lening is afgedekt door EZK en bij de 

herfinanciering de business case weer gedaan kan worden. Het college ziet wel dat deze 

vraag gaat stijgen. In het huidige participatiefonds zit ongeveer 30 miljoen euro en het 

college heeft altijd aangegeven naar de 50 miljoen euro te willen gaan. Dit geeft, met de 

matchingsfinanciering vanuit het Rijk de kans om die stap te maken. De grondgedachte is 

echter dat de provincie innovatie wil stimuleren en het ziet het herfinancieringsvraagstuk 
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aankomen. Dat bedrag van de 93 Utrechtse bedrijven is bijna 20 miljoen euro. Bij de 

herfinanciering zullen de business cases opnieuw beoordeeld worden en gevraagd is of de 

25% afslag voldoende is. De gedeputeerde licht toe dat Utrecht daar nog onvoldoende 

statistiek over heeft opgebouwd. Landelijk gezien is de afwaardering echter vele malen 

minder.  De mate waarin het revolverend is komt bij lange na niet aan de 25% en dit is dan 

ook een voorzichtigheidspercentage. De ervaring bij andere ROM’s lijkt daar dan ook geen 

aanleiding toe te geven. 

 

De heer Eggermont geeft aan dat de gedeputeerde in het voorste heeft gesteld dat private 

investeerders niet willen investeren. Spreker vraagt waarom dan het risico gelijk is.  

Gedeputeerde Strijk licht toe dat als een bedrijf bijvoorbeeld een eigen vermogen heeft van 

een ton en drie ton heeft geleend bij een bank en als er dan een coronajaar komt met 

verlies, dat verlies compleet ten koste van het eigen vermogen gaat. De lening blijft gewoon 

staan. Bij startende bedrijven is er het afgelopen dus vooral ingeteerd op het eigen 

vermogen. De provincie blijft de business case beoordelen op kansrijkheid. De ROM kan ook 

instappen op eigen vermogen en als de ROM vraagt om bijvoorbeeld 10% van de aandelen, 

wordt het eigen vermogen groter en kunnen bedrijven weer gemakkelijker lenen bij banken. 

De banken kijken echter niet naar de business case. Dat is waar landelijk ook de rol van de 

ROM’s zit. Het kan voorkomen dat een lening niet kan worden terugbetaald maar aan de 

andere kant kan een bedrijf ook miljoenen waard worden en per saldo blijkt dat de ROM’s in 

den lande revolverend zijn.  

Er is een marktimperfectie in het financieren van het innovatieve bedrijfsleven.  Bij het 

opstarten van de ROM zijn onderzoeken getoond over hoe moeilijk het is voor startende 

ondernemers zonder verleden en statistiek met reguliere banken te financieren.  

De gedeputeerde wil benadrukken dat het opnemen van een risico van 25% niet betekent 

dat geaccepteerd wordt dat het ook 25% is. Het is een risicoreservering. Het 

weerstandsveemogen dat de provincie aanhoudt is gesteld op 45 miljoen euro en daar zit 

een risicopercentage in dat de grondverkopen voor bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug 

tegenvallen. Daarmee wordt niet geaccepteerd dat het risico zich voordoet, er worden alle 

maatregelen genomen om te voorkomen dat het risico zich voordoet. Als er 8 miljoen euro 

in de ROM wordt gestort dan komt dat op de balans te staan en als de provincie soms iets 

moet afboeken, dan neemt de waarde van het aandelenkapitaal iets af. Nederland-breed 

kijkend is de kans klein, maar ook startende ondernemingen kunnen failliet gaan.  

 

De heer Van Wijk vraagt of de 25% is genomen op basis van andere ROM’s.  

Gedeputeerde Strijk geeft aan dat bij het oprichten van de ROM is gekeken naar andere 

ROM’s en de mate van revolverendheid. Het college heeft toen, uit voorzichtigheid, een 

groter bedrag opgenomen. 

De heer Van Wijk vraagt hoe de accountant daar tegenaan kijkt.  

Gedeputeerde Strijk antwoordt dat de accountant geen opmerkingen heeft gemaakt over de 

manier waarop de provincie met dit risico omgaat.  

 

De heer Kocken geeft aan dat de gedeputeerde precies heeft aangegeven hoe het zou 

moeten werken als je risico’s neemt. Het is dan ook logisch dat de 25% wordt gehanteerd. 
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De tekst in het stuk wekt echter de indruk dat de gedeputeerde accepteert dat de 

waardevermindering plaatsvindt. De gedeputeerde heeft aangegeven dat het risico zich 

voordoet en daar kan de fractie zich iets bij voorstellen.  

Gedeputeerde Strijk geeft aan geenszins te accepteren dat er leningen worden gegeven of 

deelnemingen worden gedaan waarbij op voorhand duidelijk is dat het verliesgevend zal zijn. 

Het gaat om het beoordelen van de business case waarbij vooraf wordt ingeschat dat de 

lening met rente terugkomt of dat de verwachting is dat het aandelenkapitaal zal stijgen. Het 

blijft echter ondernemen en daar zit een bepaalde mate van risico aan. Het is geen 

acceptatie vooraf en er is eerder gezegd dat de ROM ook weer geliquideerd kan worden en 

de gedeputeerde hoopt dat de ROM dan meer waard is dan dat het nu is.    

De heer Dercksen heeft aangegeven dat zijn weerzin zit in het type van innovatie dat wordt 

nagestreefd en de gedeputeerde geeft aan dat dit breder ligt dan alleen groen en circulair. 

Het gaat ook over gezondheid en de digitale economie. Hoe er nu wordt nagedacht over 

regeneratieve geneeskunde en hoe op celniveau kanker genezen kan worden zijn ook 

innovaties die kunnen leiden tot een bedrijf dat gesteund wordt. Het drieluik is groen, 

gezond en digitaal.  

Richting de SP merkt de gedeputeerde op dat als een lening wordt verstrekt dat zich in de 

rente vertaalt, waar de ROM durft in te stappen waar een private partij dat niet durft, 

waarbij er soms een deel in het eigen vermogen wordt gestoken.  

Richting de SGP merkt de gedeputeerde op dat het Rijk heeft aangegeven dat er na de 

lockdownmaatregelen een doorstart mogelijk gemaakt moet worden. De gelden van het Rijk 

waren een trigger maar de gedeputeerde was niet met een voorstel gekomen als het niet 

zou passen in het beleid en geen relatie zou hebben met corona.  

 

De heer Van den Dikkenberg stelt gevraagd te hebben of de provincie mee moet doen om 

geld te lenen en dat risicovol te beleggen waar in het verleden meerdere overheden het 

schip in mee zijn gegaan. Spreker kan de afweging om geld te lenen niet rijmen met het 

gegeven dat er nog geld in de pot zit 

Gedeputeerde Strijk geeft aan dat er binnenkort naar herfinanciering gezocht zal worden 

vanwege het aflopen van de COL-regeling. Het doel is niet dat bij liquidering van de ROM het 

meer geld waard is maar dat maatschappelijke vraagtukken worden opgelost. Rondom 

gezondheid, duurzaam leven, groen en het goed inzetten van digitale middelen.  Het college 

heeft gemerkt dat innovatieve ideeën die mensen gezonder kunnen maken, niet van wal 

komen omdat de financiering ontbreekt. De ROM stapt in vanuit het maatschappelijke 

belang van innovatie. Daarnaast draagt de ROM bij  aan bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Het doel is nooit geweest om de ROM zoveel te laten verdienen. Het doel is dat de provincie 

mee blijft spelen als het gaat om gezondheid, digitaal en de circulaire economie en de 

energietransitie.  

De gedeputeerde onderstreept de opmerking van mevrouw Welschen dat het gaat om 

investeren van verdienmodellen van de toekomst en de provincie probeert het marktfalen te 

tackelen. 

Er is gevraagd waarom het geld uit de COVID-reserve zou moeten worden gehaald. De 

gedeputeerde geeft aan dit budget niet in het programma Economie te hebben. Er is nu 

gevraagd door EZK wie er wil acteren. Het past in het doel en het belang en voor de 
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gedeputeerde is dit het moment om te schakelen. De gedeputeerde meent dat er nu 

geschakeld moet worden en niet in november bij de bespreking van de begroting. 

 

De heer Kocken steunt de daadkracht van de gedeputeerde om nu te handelen. Vorige week 

is er gesproken over een post die vrij zou vallen omdat de ROM er nu is. Spreker meent dat 

dit geld, samen met de COVID-reserve gebruikt had kunnen worden.  

Gedeputeerde Strijk stelt dat de circulaire economie is verbreed naar de circulaire 

samenleving en dat er teveel geld van programma 8 in het domein economie terecht is 

gekomen wat bij de concernbrede opdracht terecht had moeten komen. De gedeputeerde 

heeft zijn begroting best scherp in beeld en geeft aan dat hij nee tegen het programma zal 

moeten zeggen als het budget niet beschikbaar wordt gesteld. 

Het Rijk is medeaandeelhouder van de ROM en heeft mede-getekend voor de doelstellingen. 

Bij de gelden die vanuit Europa komen zijn er wel voorwaarden en de voorstellen van 

bedrijven zullen daar ook aan getoetst worden.  

De gedeputeerde geeft aan dat de vraag van D66 of als het Rijk mee had geboden een 

gewetensvraag is. Het doel was altijd om te groeien naar meer dan 50 miljoen. Deze stap 

past voor de gedeputeerde ook in het reguliere beleid. Dit betekent ook dat de tweede stap 

die in de begroting staat naar achter gaat. De tweede tranche is vervroegd omdat er een 

kans lag. 

 

De voorzitter opent de tweede termijn en vraagt de fracties meteen aan te geven wat voor 

debatsoort zij voor zich zien op 2 juni. 

 

De heer Bart geeft aan nog geen antwoord te hebben gekregen hoe dit bij praktisch 

geschoolden landt. Wat GroenLinks betreft zou met een hamerstuk of een klein debat 

kunnen  volstaan. 

 

De heer Van Wijk geeft aan te blijven luisteren en dat een klein debat hem voldoende lijkt. 

 

De voorzitter stelt vast dat de heer Bouabid geen inbreng heeft.   

 

Mevrouw Lejeune geeft aan dat het een hamerstuk mag zijn en niet meer dan een klein 

debat. 

 

Mevrouw Jager geeft aan dat een hamerstuk haar prima lijkt. 

 

De heer Dercksen geeft aan een normaal debat te willen voeren. 

 

De heer Eggermont geeft aan dat de fractie op twee gedachten hinkt. Enerzijds toont het 

voorstel aan hoe het kapitalisme niet functioneert en aan de andere kant is het een bal 

inkoppen die voorbij komt en de tweede tranche die later niet komt. Bij spreker groeit de 

irritatie dat er wordt aangegeven dat er anders het geld niet zou zijn.  
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De gedeputeerde heeft aangegeven dat het kan gebeuren dat er aandelen worden gevraagd. 

Omdat de overheid een extra risico neemt wil spreker erop aandringen dat het niet 

grotendeels met leningen gedaan wordt.  

Het nadeel van een kort debat is dat er geen tweede termijn mogelijk is een spreker begrijpt 

daarom het pleidooi van de heer Dercksen voor een normaal debat.  

 

De voorzitter licht toe dat een voorzitter, als hij of zij dat nodig acht, een tweede termijn kan 

toekennen.  

 

De heer Van den Dikkenberg stelt dat een klein debat voldoende is. 

 

De heer Kocken stelt dat dat voor de VVD ook geldt.  

 

Mevrouw Welschen meent dat de provincie deze kans met beide handen moet aanpakken. 

Het plan voldoet aan de doelen en daarom is een hamerstuk prima.  

 

De  heer Wolting is blij dat het niet kapitalistisch benaderd wordt en dat het dan een sociale 

insteek kent. De fractie is blij dat er een meer sociale insteek is. De fractie herkent de 

argumenten maar vindt het gegeven dat de gedeputeerde zegt dat hij ander het geld niet 

heeft niet sterk. Als de gedeputeerde meent dat er geld nodig is dan kan hij daarom vragen. 

De fractie meent dat een klein debat het maximum is wat hier aan besteed zou moeten 

worden.  

   

De voorzitter deelt mee dat de heer De Droog geen tweede termijn nodig heeft en dat het 

stuk als hamerstuk kan worden behandeld 

 

Mevrouw Lejuene geeft dat voor de PvdA een klein debat volstaat. 

 

Mevrouw Jager geeft aan dat een hamerstuk haar prima lijkt. 

 

De heer Derksen geeft aan een normaal debat te willen voeren. Spreker meent dat niet 

iedereen het over het voorstel eens zal zijn en dat het daarom goed is hier met elkaar  van 

gedachten over te kunnen wisselen. 

 

De heer Eggermont geeft aan bij dit voorstel op twee gedachten te hinken, het toont aan dat 

het met betrekking tot de COVID-reserve toeneemt omdat er aangegeven wordt dat het 

college het geld niet zou hebben en dat is volgens spreker niet de manier waarop er met 

begrotingen moet worden omgegaan. De gedeputeerde heeft aangegeven dat er om 

aandelen kan worden gevraagd en omdat de overheid een extra risico neemt zou het ook de 

kans moeten krijgen om daar van te profiteren. Spreker wil er op aandringen dat dat ook 

gedaan wordt en niet vooral met leningen.  
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De voorzitter licht toe dat de voorzitter als hij of zij dat nodig acht kan kiezen voor een 

tweede termijn.  

De heer Van den Dikkenberg geeft aan dat voor de SGP een klein debat voldoende is.  

De heer Kocken geeft aan dat dat ook voor de VVD geldt. 

Mevrouw Welschen meent dat het voorstel voldoet aan de voorwaarden om uit de crisis te 

komen en de heer Wolting is blij dat het niet kapitalistische benaderd word en meent dat de 

insteek van de ROM daar ook in past. De fractie kan de argumenten van de gedeputeerde 

accepteren al vindt het het argument dat de gedeputeerde anders het geld niet heeft niet 

sterk, een klein debat is het maximale dat aan dit onderwerp besteed zou moeten worden. 

 De voorzitter licht toe dat de heer De Droog in de chat heeft aangegeven  geen behoefte te 

hebben aan een tweede termijn een klein debat voor hem volstaat. 

Gedeputeerde Strijk licht toe dat er in 2020 landelijk 109.000 banen zijn ontstaan bij 

startende bedrijven, waarvan 70% HBO opgeleid is, 23%  MBO opgeleid en 8% WO opgeleid. 

Een kwart van de banen op MBO-niveau is dus bij start-ups te vinden. Dit zijn landelijke 

cijfers en de gedeputeerde kent de cijfers voor de provincie Utrecht niet. Bij de volgende 

Jaarrekening zal het college de Utrechtse cijfers proberen te presenteren.  

De gedeputeerde memoreert dat het coronareserve flankerend beleid in het leven is 

geroepen om snel en adaptief te kunnen reageren op situaties die zich voordoen in een 

onzekere periode. De provincie heeft geconstateerd dat startende bedrijven omvielen 

omdat klanten door corona wegvielen en zij niet een kredietlijn hadden lopen bij de bank. 

Dit is een voorbeeld van waar je snel en adaptief wilt sturen. Als je in de begroting in 

november iets wilt bereiken, moet je in maart stukken aanleveren en het college heeft dit 

willen oplossen door een pot van15 miljoen euro te creëren waarbij iets sneller 

ondersteuning kan worden geboden. Daar moet wel de link MER corona worden getoond en 

93 bedrijven hebben behoefte aan herfinanciering ter waarde van 18,2 miljoen euro waarbij 

de behoefte aan een bijstorting van het eigen vermogen speelt.  

De ROM kent een zelfstandige uitvoering en zij komen zelf tot het besluit of er een lening 

wordt gegeven of dat er aandelen worden afgenomen. Daar wil de gedeputeerde niet in 

treden al is wel duidelijk dat  er op dit moment meer behoefte is aan eigen vermogen ten 

opzichte van vreemd vermogen. De gedeputeerde wil dit bij de professionals laten maar ziet 

wel dat de behoefte aan eigen vermogen op dit moment groter is. 

De voorzitter geeft aan dat de meerderheid kiest voor een klein debat en stelt vast dat de 

vergadering hier mee akkoord gaat.   

Mevrouw Welschen geeft aan dat er ook veel steun is om dit punt als hamerstuk te 

behandelen. 

De voorzitter licht toe dat als er om een debat gevraagd wordt zij niet meer kan kiezen voor 

een hamerstuk. 
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De heer Eggermont stelt dat als er behoefte is aan een tweede termijn fracties daar niet voor 

gaan  moeten liggen. 

3.  Ter kennisname stukken  

3.1  SB NV REMU stelt cassatie in tegen uitspraak tegen nabetalingsclaim op Eneco 

3.2   SB voortgang Statenvoorstel relatie Guandong 

3.3  SB uitvoering motie 123 

3.4 SB Beveiliging informatiesystemen BIJ12   

3.5  SB internationalisering onderwijs 

3.6 Memo PS verzoek regenboogvlag  

3.7 SB Intrekking Uitvoeringsverordening EBU 2016 en vaststelling 

Uitvoeringsverordening MIT 

3.8 SB Ontwerp begroting 2022 en Ontwerp jaarverslag en -rekening Plassenschap 

Loosdrecht 

3.9 SB Ontwerp begroting 2022 en Ontwerp Jaarrekening 2020 recreatieschap Stichtse 

Groenlanden 

3.10 Memo GS besluit opheffing preventief toezicht Vijfheerenlanden 

3.11 Ontwerp programmabegroting 2022 HUA ter zienswijze, Kadernota 2021 en 

jaarstukken HUS 2020 inclusief controleverklaring accountant  

3.12  SB Voorstel eerste maatregelen verduurzaming provinciaal vastgoed  

3.13 Memo monitor impact corona   

3.14 Toekomstige samenwerking Plassenschap Loosdrecht  

3.15 Toekomstige samenwerking Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

3.16 SB stand van zaken corona april 2021 

3.17 Memo ontwikkelingen Het Utrechts Archief 

3.18  SB voorbereiding Mediafonds 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/SB-NV-REMU-stelt-cassatie-in-tegen-uitspraak-nabetalingsclaim-op-Eneco-2021BEM52
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/SB-voortgang-statenvoorstel-relatie-Guangdong-2021BEM57
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/SB-uitvoering-motie-123-2021BEM58
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/SB-Beveiliging-informatiesystemen-BIJ12-2021BEM61
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/SB-Internationalisering-onderwijs-2021BEM65
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/Memo-PS-Verzoek-Regenboogvlag-2021BEM68
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/26-mei/09:00/SB-Intrekking-Uitvoeringsverordening-EBU-2016-en-vaststelling-Uitvoeringsverordening-MIT-2021BEM69
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